V.
Text novelizovaných zákonů v platném znění
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Ustanovení veterinárního zákona
§3
Základní pojmy
(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat,
ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,
b) hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře nebo kde jsou
hospodářská zvířata chována nebo držena, včetně chovu pod širým nebem. Je-li v
hospodářství chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo více než jedna skupina
hospodářských zvířat, která mohou onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze
zvířat na člověka (dále jen "vnímavá zvířata"), je každé z těchto stád nebo každá z těchto
skupin oddělenou epizootologickou jednotkou, která má stejný zdravotní status,
c) hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným
hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, drůbež,
běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní živočichové,
včely a včelstva,
d) jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování a
jejichž maso je určeno k výživě lidí,
e) svodem zvířat soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k
určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona8),
f) shromažďovacím střediskem hospodářství, tržiště nebo jiné místo, na němž jsou
shromažďována zvířata z různých hospodářství, zejména skot, prasata, ovce a kozy, aby z
nich byly vytvářeny skupiny zvířat určených k odeslání,
g) zvířaty podezřelými z nákazy zvířat zvířata, u nichž se projevují klinické příznaky nebo
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o
nichž je podle výsledků vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy zvířat,
h) zvířaty podezřelými z nakažení zvířata, u nichž se neprojevují klinické příznaky nebo
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, o nichž však lze na
základě získaných epizootologických nebo jiných informací mít za to, že přišla přímo nebo
nepřímo do styku s jejím zdrojem,
i) karanténou dočasné, provozně a místně oddělené umístění zvířat podezřelých z nákazy
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zvířat nebo zvířat podezřelých z nakažení (dále jen "podezřelá zvířata"), v jehož průběhu se
provádějí preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před zavlečením
nebo šířením nákaz zvířat,
j) izolací dočasné oddělené umístění zvířat před jejich zařazením do stáda nebo před jejich
přemístěním z hospodářství, v jehož průběhu se provádějí preventivní a diagnostické úkony a
sleduje zdravotní stav zvířat,
k) ohniskem nákazy hospodářství nebo jiné místo, kde byl zjištěn jeden nebo více případů
nákazy,
l) nákazovou situací výskyt nákazy na určitém území nebo v určitém hospodářství,
m) nákazovými důvody výskyt a možnost rozšíření nákazy,
n) živočišnými produkty suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména
maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty,
kopyta, vlna, srst, peří, také mléko, vejce, med a včelí vosk, jakož i výrobky z těchto surovin,
které jsou určeny k výživě lidí a zvířat,
o) zdravotně nezávadnými živočišnými produkty živočišné produkty, které splňují požadavky
na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy,3) a
předpisy Evropské unie3a)
p) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a
produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním
doplňkových látek nebo bez jejich přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně
nebo ve směsích,
r) zdravotně nezávadnými krmivy krmiva, která splňují požadavky na zdravotní nezávadnost
stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy,4) a předpisy Evropské unie4a),
s) veterinárními přípravky hromadně vyráběné přípravky, které jsou určeny pro zvířata,
zejména dietetické, vitaminové, minerální a kosmetické přípravky, anebo pro specifickou
laboratorní diagnostiku nákaz zvířat či původců onemocnění z potravin živočišného původu;
za veterinární přípravky se nepovažují výrobky, které podléhají zvláštním právním
předpisům5),
t) veterinárními technickými prostředky zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné
předměty nebo výrobky včetně příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu s
potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití u zvířat pro účely prevence,
vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo zdravotního
postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického procesu, anebo
kontroly březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v organizmu zvířete nebo
na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem nebo ovlivněním
metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za veterinární
technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a které jsou
za tímto účelem vpravovány do těla zvířete,
u) ochrannou lhůtou období mezi posledním podáním léčivého přípravku zvířatům za běžných
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podmínek používání příslušného přípravku a okamžikem, kdy lze od těchto zvířat získávat
potraviny tak, aby bylo zajištěno, že tyto potraviny neobsahují rezidua léčivého přípravku v
množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštními právními předpisy a
předpisy Evropské unie5a),
v) porážkou usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů, a to způsobem, který
není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání6),
x) utracením usmrcení zvířete, nejde-li o porážku, a to způsobem, který není v rozporu s
předpisy na ochranu zvířat proti týrání,6)
y) veterinárním zbožím zvířata, živočišné produkty, krmiva živočišného původu, další
produkty a předměty, pokud mohou být nositeli původců nákaz,
z) předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, živí původci nákaz zvířat pro
výzkumné nebo jiné účely a předměty používané při ošetřování a přepravě zvířat, živočišných
produktů a krmiv, zejména voda, krmivo, stelivo, dopravní prostředky, obaly, nástroje, nářadí
a pracovní pomůcky, popřípadě i jiné předměty, pokud z jiného důvodu mohou být nositeli
původců nákaz,
aa) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiná forma nabídky ke spotřebě,
včetně skladování a přepravy pro potřeby prodeje nebo jiné nabídky ke spotřebě,
bb) obchodováním obchodování mezi členskými státy Evropské unie (dále jen "členský stát")
se zvířaty a živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a
živočišnými produkty, pocházejícími ze zemí, které nejsou členským státem (dále jen "třetí
země"), jež jsou v členských státech ve volném oběhu,
cc) dopravním prostředkem část silničního vozidla, drážního vozidla, letadla nebo lodi, určená
k přepravě zboží, jakož i kontejner používaný pro silniční, drážní, leteckou nebo vodní
dopravu,
dd) zásilkou určité množství zvířat téhož druhu nebo určité množství živočišných produktů
téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný průvodní veterinární,
popřípadě obchodní doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem,
ee) schválením udělení souhlasu k výkonu určité činnosti na základě splnění podmínek
stanovených tímto zákonem,
ff) registrací zapsání do seznamu,
gg) úředním veterinárním lékařem veterinární lékař orgánu veterinární správy, za úředního
veterinárního lékaře se považuje také veterinární lékař Ministerstva obrany nebo Ministerstva
vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu, který byl pověřen úkoly
náležejícími podle tohoto zákona úředním veterinárním lékařům,
hh) soukromým veterinárním lékařem veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a
preventivní činnost podnikatelským způsobem,
ii) schváleným veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař schválený krajskou
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veterinární správou pro síť epizootologického sledování a pro výkon některých, tímto
zákonem stanovených činností.
jj) ošetřujícím veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař nebo veterinární lékař
Ministerstva obrany vykonávající veterinární léčebnou a preventivní činnost v hospodářství
nebo v chovu zvířat, který se seznámil se zdravotním stavem zvířat chovaných nebo držených
v tomto hospodářství nebo v tomto chovu.
(2) Kde se v tomto zákoně mluví o zvířatech, rozumí se tím podle povahy věci a
okolností též sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo
včel.
(3) Kde se v tomto zákoně mluví o zvěřině, rozumí se tím pro účely tohoto zákona
těla, jakož i všechny poživatelné části těl volně žijící lovné zvěře.7)
(4) Kde se v předpisech Evropské unie mluví v souvislosti se zvířaty o části území
státu jako o regionu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona kraj.7a)
(5) Na nakládání s vedlejšími živočišnými produkty se nevztahuje zákon o odpadech s
výjimkou případů stanovených předpisem Evropské unie7b).
(6)(5) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými
předpisy Evropské unie pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, ale
v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v
uvedených předpisech.
(7)(6) Pokud se v tomto zákoně mluví v souvislosti s volným pohybem osob nebo s
uznáváním odborné způsobilosti o členském státě, rozumí se tím také jiný smluvní stát
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.
____________________
2) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 998/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, nařízení Komise
(ES) č. 745/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.
3) Zákon č. 110/1997 Sb.
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského parlamentu a
Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 2005, kterým se
stanoví požadavky na hygienu krmiv, nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.
5) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných
látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o
krmivech, ve znění pozdějších předpisů.
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5a) Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky
aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění pozdějších
předpisů.
Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení
maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu, v platném znění.
6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního
zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
7b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
8) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení přílohy zákona o správních poplatcích
Položka 122
a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování
zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke
sběru nebo k výkupu odpadů
c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
k upuštěním od třídění nebo odděleného
shromažďování nebo soustřeďování odpadů
d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
k míšení nebezpečných odpadů navzájem
nebo s ostatními odpady
e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu
s plánovaným vývozem, dovozem nebo
tranzitem odpadů

Kč

1 000

Kč

500

Kč

1 000

Kč

1 000

Kč

6 000

Osvobození

Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení
souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky
(kód odpadu podle OECD - GK020, Položka podle celního sazebníku - 401220).
____________________

72) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů72) Kč
b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání
Kč
s odpady nebo povolení k obchodování s odpady72)
c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování
Kč
-5-

1 000
500
1 000

odpadů72)
d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu72)
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí
v přeshraniční přepravě odpadu72a)

Kč

10 000

Kč

6000

Osvobození
Od poplatku podle písmene d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající jeho
jménem podle čl. 22 nebo 24 přímo použitelného předpisu Evropské unie o přepravě
odpadu72b)
________________________
72)

zákon č. …/2017 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech).
) čl. 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006; § … zákona č…/2017 Sb., o
odpadech.
72b)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 ze dne 14. června 2006 o přepravě odpadů,
ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 660/2014 ze dne 15. května 2014.
72a

Ustanovení zákona o státním fondu životního prostředí
§1
(1) Zřizuje se Státní fond životního prostředí České republiky (dále jen "Fond").
(2) Fond je jinou státní organizací. 1) Rozsah činnosti Fondu stanoví statut.
(3) Správcem Fondu je ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo").
(4) V čele Fondu je ředitel; na jeho výběr, jmenování a odvolání se přiměřeně použijí
ustanovení zákona o státní službě o výběru, jmenování a odvolání vedoucího služebního
úřadu v jiném správním úřadu.
(5) O poskytování prostředků z Fondu rozhoduje ministr životního prostředí (dále jen
„ministr“).
(6) Zřizuje se Rada Fondu, kterou jmenuje ministr jako svůj poradní orgán.
(7) Činnost Rady Fondu se řídí jednacím řádem, který schvaluje ministr.
(8) Rada Fondu posuzuje zejména
a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,
b) roční rozpočty příjmů a výdajů Fondu,
c) navržená opatření a jejich zabezpečení prostředky Fondu.
(9) Rada Fondu posuzuje dále návrhy na poskytnutí prostředků z Fondu a doporučuje
ministrovi výši čerpání pro jednotlivé konkrétní případy, přičemž vychází ze zásad ochrany
životního prostředí České republiky.
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(10) Rada Fondu schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.
(11) Ministerstvo rozhodnutí ministra o použití prostředků Fondu zveřejňuje.
(12) Ve věcech správy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
spadajících do působnosti Fondu je Fond podřízen ministerstvu.
Ustanovení zákona o léčivech
§ 89
(1) Provozovatelé jsou povinni odevzdat nepoužitelná léčiva osobám uvedeným v § 88
odst. 3.
(2) Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami lékárně je lékárna povinna
převzít. Nepoužitelná léčiva odevzdaná fyzickými osobami v lékárně je lékárna povinna
převzít, shromažďovat podle právního předpisu upravujícího nakládání s odpady
v pevnostěnném, nepropíchnutelném, nepropustném obalu a předat v takovém
uzavřeném obalu k odstranění podle § 88 odst. 3. Náklady vzniklé lékárně s odevzdáním
nepoužitelných léčiv osobám uvedeným v § 88 odst. 3 a s jejich odstraněním těmito osobami
hradí stát prostřednictvím krajského úřadu.
(3) Zajišťuje-li stažení léčivého přípravku z trhu držitel rozhodnutí o registraci, neplatí
pro provozovatele odstavec 1. Provozovatelé postupují při odevzdávání nepoužitelných
léčivých přípravků podle pokynů držitele rozhodnutí o registraci, který je povinen jim uhradit
prokázané náklady vzniklé při takovém odevzdávání, případně náklady vzniklé v souvislosti s
pořízením a uskladněním odevzdávaného léčivého přípravku, nebyl-li takový vydán.
Zdravotní pojišťovny a pacienti mají vůči držiteli rozhodnutí o registraci nárok na úhradu
nákladů, které vynaložili na balení léčivých přípravků, které bylo bez náhrady staženo z
oběhu.
Ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
§ 10
Ostatní rezervy
(1) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se uznává rezerva na odbahnění rybníka,
kterým se rozumí odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků.
Rezervu na odbahnění rybníka je možno tvořit maximálně 10 po sobě jdoucích zdaňovacích
období; přitom pro způsob její tvorby, stanovení výše a použití se použijí obdobně ustanovení
pro tvorbu rezervy na opravy podle tohoto zákona.
(2) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále uznává rezerva finančních
prostředků na sanaci pozemků dotčených těžbou, rezerva na vypořádání důlních škod15),
finanční rezerva na rekultivaci a zajištění následné péče o skládku podle zákona
upravujícího odpady, rezerva na krytí budoucích nákladů na kolektivní plnění
povinností výrobců podle zákona upravujícího vybrané výrobky s ukončenou životností
a rezervy, u nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a
udržení příjmů.1)
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§ 10a
(1) Peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv
vymezených v § 10 odst. 2 se ukládají na samostatný účet v bance se sídlem na území České
republiky nebo v případě rezerv vymezených v § 10 odst. 2 se souhlasem příslušného
obvodního báňského úřadu, příslušného krajského úřadu nebo Správy úložišť radioaktivního
odpadu také na samostatný účet v bance se sídlem na území jiného členského státu Evropské
unie, který je určen výhradně pro ukládání prostředků rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst.
1 nebo rezerv vymezených v § 10 odst. 2 příjmu z prodeje státních dluhopisů pořízených z
prostředků tohoto účtu a popřípadě výnosů z prostředků těchto rezerv (dále jen "zvláštní
vázaný účet"). Výnosy z prostředků rezerv se pro účely tohoto ustanovení rozumí výnosy z
peněžních prostředků vázaných na zvláštním vázaném účtu a úrokové výnosy ze státních
dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního vázaného účtu. Peněžní prostředky zvláštního
vázaného účtu mohou být čerpány pouze na účely, na které byly rezervy vytvořeny, s
výjimkou uvedenou v odstavci 4. Poplatník zřídí pro jednotlivý účel tvorby rezervy vždy
pouze jeden zvláštní vázaný účet, který je veden v českých korunách nebo v eurech.
(2) Ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, je
zaúčtovaná tvorba rezerv vymezených v odstavci 1 výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění
a udržení příjmů, pokud
a) budou peněžní prostředky ve výši zaúčtované tvorby rezerv převedeny na zvláštní vázaný
účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání; nebudou-li převedeny v plné výši,
výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů se stává pouze ta část zaúčtované
tvorby rezerv, která byla na zvláštní vázaný účet převedena nejpozději do termínu pro podání
daňového přiznání, a
b) peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu se nepoužijí na úhradu výdajů
souvisejících s účely, na něž byly vytvořeny rezervy podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezervy
vymezené v § 10 odst. 2, a to do výše rezerv vytvořených do 31. prosince 2003 nebo do konce
období, za které se podává daňové přiznání a které započalo v roce 2003, pokud nebyly
uvedené rezervy následně zcela zrušeny nebo vyčerpány; pokud byly uvedené rezervy
následně zrušeny nebo čerpány pouze zčásti, platí uvedená podmínka pouze pro nezrušenou
část uvedené výše rezerv. Tato podmínka se neuplatní v případě, kdy zvláštní právní předpis
stanoví výslovně povinnost převést na zvláštní vázaný účet peněžní prostředky ve výši dříve
vytvořených rezerv nebo jejich zvláštním právním předpisem vymezené části, které byly
uplatněny jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů do 31. prosince 2003.
(3) Pokud poplatník použije peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu v
rozporu s podmínkou uvedenou v odstavci 2 písm. b), je oprávněn uplatnit zaúčtovanou
tvorbu rezerv vymezených v odstavci 1 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení
příjmů podle odstavce 2 nejdříve ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává
daňové přiznání, v němž součet výše peněžních prostředků uložených na zvláštním vázaném
účtu podle odstavce 1 a hodnoty státních dluhopisů vedených na samostatném účtu u České
národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, na který Česká
republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence Střediska cenných
papírů (dále jen "centrální depozitář")1b), zachycené v účetnictví podle zvláštního právního
předpisu1a) dosáhne alespoň výše rezerv podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv vymezených v §
10 odst. 2 vykázané a zaúčtované podle zvláštního právního předpisu1a).
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(4) Peněžní prostředky rezerv uvedených v odstavci 1, které jsou uloženy na zvláštním
vázaném účtu, s výjimkou rezervy na krytí budoucích nákladů na kolektivní plnění
povinností výrobců podle zákona upravujícího vybrané výrobky s ukončenou životností,
mohou být použity i na pořízení státních dluhopisů denominovaných výhradně v české
koruně, a to u
a) rezerv na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezerv na vypořádání důlních škod15) pouze
na základě souhlasu příslušného obvodního báňského úřadu,
b) rezerv pro rekultivace a sanace skládek25) finančních rezerv na rekultivaci a zajištění
následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady pouze na základě souhlasu
příslušného krajského úřadu,
c) rezerv na zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z
provozu26) pouze na základě souhlasu Správy úložišť radioaktivních odpadů.
(5) Státní dluhopisy podle odstavce 4 musí být vedeny na samostatném účtu u České
národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři a poplatník o nich
musí vést samostatnou evidenci. Příjmy z prodeje těchto dluhopisů musí být vždy neprodleně
převedeny na zvláštní vázaný účet, z jehož prostředků byly tyto dluhopisy pořízeny.
(6) Peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy vedené
na samostatném účtu podle odstavce 5 nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být zahrnuty
do majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení12b), nepodléhají výkonu rozhodnutí
ani exekuci.
25) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Ustanovení zákona o místních poplatcích
ZÁKON
ze dne 13. prosince 1990
o místních poplatcích

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
Úvodní ustanovení
§1
Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
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d)
e)
f)
g)

poplatek ze vstupného,
poplatek z ubytovací kapacity,
poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
h) g) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace,.
h) poplatky za komunální odpad.
ČÁST DRUHÁ
Poplatky
Hlava I
Poplatek ze psů
§2

(1) Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má
trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
(2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobozen
držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením,
která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a), osoba provádějící
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa
zvláštní právní předpis.1b)
(3) Sazba poplatku ze psů činí až 1 500 Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Sazba
poplatku ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího
důchodu, činí až 200 Kč za kalendářní rok. U druhého a každého dalšího psa může obec horní
hranici sazby zvýšit až o 50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.
(4) Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při
změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Při změně
místa trvalého pobytu nebo sídla platí pro výpočet poměrné výše poplatku obdobně
odstavec 3.
Hlava II
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
§3
(1) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za
úplatu pobývají v lázeňských místech a v místech soustředěného turistického ruchu za účelem
léčení nebo rekreace, pokud tyto osoby neprokáží jiný důvod svého pobytu.
1)

§ 2 vyhlášky č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění.
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně
souvisejících zákonů.
1b)
Například zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
1a)
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(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a) a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti
(výchovné)4) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu.
(3) Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede
ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato
osoba je plátcem poplatku.
(4) Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu
ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého
bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně.
Tyto zápisy musí být uspořádány postupně z časového hlediska. Evidenční knihu ubytovatel
uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. Zpracování osobních údajů v
evidenční knize se řídí zvláštním právním předpisem.4a)
(5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,- Kč za osobu a za každý
i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může stanovit poplatek týdenní,
měsíční nebo roční paušální částkou.
Hlava III
Poplatek za užívání veřejného prostranství
§4
(1) Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného
prostranství,4b) kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a
zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí
pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2) Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které
užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1.
(3) Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého
parkovacího místa nepodléhají osoby zdravotně postižené.1a)
(4) Sazba poplatku za užívání veřejného prostranství činí až 10,- Kč za každý i započatý
m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Za užívání veřejného
prostranství k umístění prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí může
obec zvýšit sazbu až na její desetinásobek. Obec může stanovit poplatek týdenní, měsíční
nebo roční paušální částkou.

4)

§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 71 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
4a)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
4b)
§ 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).
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Hlava IV
Poplatek ze vstupného
§6
(1) Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo
reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena.
Vstupným se pro účely tohoto zákona rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za
to, že se jí může zúčastnit. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně
prospěšné účely, se poplatek neplatí.
(2) Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.
(3) Sazba poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného.
Obec může po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.
Hlava V
Poplatek z ubytovací kapacity
§7
(1) Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k
přechodnému ubytování za úplatu.
(2) Poplatku ubytovací kapacity nepodléhá
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
c) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána
jako hotelová zařízení,
d) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.
(3) Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné
ubytování poskytla. Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu obdobně jako u poplatku za
lázeňský nebo rekreační pobyt (§ 3 odst. 4) s výjimkou údaje o účelu pobytu.
(4) Sazba poplatku z ubytovací kapacity činí až 6 Kč za každé využité lůžko a den. Obec
může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek roční paušální částkou.
Hlava VI
Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
§ 10
(1) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem12) do vybraných míst a částí
měst (dále jen "vybraná místa") platí fyzická nebo právnická osoba, které bylo vydáno
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst. Poplatek neplatí fyzické osoby
mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13)
manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají nemovitost ke
své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP a jejich průvodci.
(2) Poplatek se vybírá za vydání povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných
míst, do kterých je jinak vjezd zakázán příslušnou dopravní značkou.

12)

§ 2 bod 12 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na
pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu).
13)
§ 116 občanského zákoníku.
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(3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst činí
až 20 Kč za den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek také paušální
částkou.
§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen
trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na
území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu,
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo
nezletilého,
c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
(4) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci,
na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.
(5) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1
a kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu na osobu.
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(6) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v
průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojdeli ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k
poslednímu dni tohoto měsíce.
Hlava VII
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu
vodovodu nebo kanalizace
§ 10c
(1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku16) zhodnoceného možností připojení na
obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona
o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více
subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený
v odstavci 1.
(3) Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti
připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku
s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního
předpisu17) v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí18) pro
stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m2 zhodnoceného
stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce.
Hlava VIII
Poplatky za komunální odpad
Díl 1
Obecné ustanovení
§ 10d
(1) Poplatky za komunální odpad jsou
a) poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem a
b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
(2) Obec může zavést pouze jeden z poplatků podle odstavce 1.

16)

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o
oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.
17)
Vyhláška č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o
oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších
předpisů.
18)
Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
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Díl 2
Poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem
§ 10e
Subjekt poplatku
(1) Poplatníkem poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem je fyzická
osoba, která
a) je přihlášená v obci,
b) vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k rodinné
rekreaci umístěnou na území obce, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba.
(2) Pro účely poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem se za přihlášení
fyzické osoby považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu, nebo
b) hlášení místa pobytu v případě osoby,
1. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
2. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
3. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo
dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.
§ 10f
Předmět poplatku
Předmětem poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem je možnost
využívat systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při jiné
činnosti fyzických osob než při podnikání.
§ 10g
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem se v dílčím období
osvobozuje fyzická osoba, která je
a) poplatníkem poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci v jiné obci a má na
konci tohoto dílčího období v této jiné obci bydliště,
b) na konci tohoto dílčího období umístěná do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
c) na konci tohoto dílčího období umístěná do zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
d) na konci tohoto dílčího období umístěná v domově pro osoby se zdravotním
postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném
bydlení.
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(2) Osvobození podle odstavce 1 se neuplatní, pokud fyzická osoba v dílčím období
vlastní nemovitou věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou k rodinné
rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba, umístěnou na území obce.
§ 10h
Výše poplatku
(1) Poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem činí nejvýše 1100 Kč.
(2) Poplatek se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci
a) není fyzická osoba přihlášená v obci, ani nevlastní nemovitou věc zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci umístěnou na území obce, ve
které není přihlášená žádná fyzická osoba, nebo
b) je od poplatku osvobozena.
Díl 3
Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
§ 10i
Subjekt poplatku
Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) v případě, že v ní nemá bydliště žádná fyzická osoba,
1. vlastník nemovité věci, nebo
2. svěřenský fond, ve kterém je nemovitá věc.
§ 10j
Předmět poplatku
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
odkládání směsného komunálního odpadu z nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům
nebo stavbu určenou k rodinné rekreaci, která se nachází na území obce.
§ 10k
Základ poplatku
(1) Základem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je součet
dílčích základů za jednotlivá dílčí období.
(2) Dílčím základem je
a) hmotnostní dílčí základ, kterým je hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za
dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
b) objemový dílčí základ, kterým je objem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí
období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
c) kapacitní dílčí základ, kterým je kapacita sběrných prostředků pro nemovitou věc
na odpad za dílčí období v litrech připadající na poplatníka.
(3) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavedla poplatek za odkládání odpadu,
zvolí hmotnostní, objemový, nebo kapacitní dílčí základ.
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(4) Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období
nebo objednanou kapacitou sběrných prostředků pro nemovitou věc na dílčí období
připadajícími na poplatníka je
a) podíl
1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období
nebo objednané kapacity sběrných prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí
období a
2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího
období, nebo
b) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo
kapacita sběrných prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období, v případě že
v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.
(5) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavedla poplatek za odkládání odpadu,
může určit minimální dílčí základ poplatku, který činí nejvýše
a)
b)

10 kg v případě hmotnostního dílčího základu,
60 l v případě objemového nebo kapacitního dílčího základu.
§ 10l
Sazba poplatku

a)
b)
c)

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše
6 Kč v případě hmotnostního dílčího základu,
1 Kč v případě objemového dílčího základu,
1 Kč v případě kapacitního dílčího základu.
§ 10m
Výpočet poplatku

(1) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vypočte jako
součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba, v případě že poplatníkem je
vlastník této nemovité věci nebo svěřenský fond, ve kterém je tato nemovitá věc.
(2) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin dílčího základu
zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento dílčí základ.
§ 10n
Plátce poplatku
(1) Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo,
b) svěřenský fond v případě nemovité věci ve svěřenském fondu, nebo
c) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
(2) Plátce poplatku je povinen poplatek od poplatníka vybrat a odvést jej správci
poplatku.
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§ 10o
Informační povinnost
Zvolí-li obec v obecně závazné vyhlášce hmotnostní nebo objemový dílčí základ
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, je obecní úřad povinen
informovat plátce poplatku o hmotnosti nebo objemu směsného komunálního odpadu
odloženého z nemovité věci.

Díl 4
Společná ustanovení
§ 10p
Poplatkové období a dílčí období
(1) Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok.
(2) Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.
§ 10q
Účelovost poplatku
Výnos poplatků za komunální odpad může být použit pouze na financování systému
nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území obce při jiné činnosti fyzických
osob než při podnikání.
§ 10r
Solidární poplatková povinnost
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu určenou
k rodinné rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
ČÁST TŘETÍ
Zavedení a správa poplatků
§ 11
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří
mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se
neuplatňují.
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§ 16a
Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu
zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b za systém nakládání s komunálním
odpadem a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci nebo jeho
příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit.
ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
§ 17
Zrušují se:
1. Pro území České republiky zákon č. 82/1952 Sb., o místních poplatcích.
2. Pro území České republiky vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních
poplatcích.
3. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 216/1988
Sb., o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku.
4. Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 7/1989
Sb., o některých místních poplatcích vybíraných v Krkonošském národním parku.

- 19 -

