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Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Navazuje na sněmovní tisk č. 737
z 6. volebního období PS PČR)
Lhůta pro projednání Senátem
uplyne 28. srpna 2013

2013

ZÁKON
ze dne

2013,

kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb.,
zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona
č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,
zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 384/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb.,
zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb. a zákona
č. 174/2012 Sb., se mění takto:

1.

V § 2 odst. 2 se slova „bezmocná1) a osoba s těžkým zdravotním postižením“ nahrazují
slovem „osoba“ a slova „ , osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo
opuštěné psy“ se zrušují.
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

2.

V § 2 odst. 3 se věta druhá zrušuje.

3.

V § 3 odst. 1 se slovo „důvod“ nahrazuje slovem „účel“.

4.

V § 3 odstavec 2 zní:

a)

b)
c)

„(2) Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
osoby nevidomé, osoby, které jsou považovány za závislé na pomoci jiné fyzické
osoby podle zákona upravujícího sociální služby, a osoby, které jsou držitelem
průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu1a), a jejich průvodci,
osoby mladší 18 let, osoby starší 70 let a nezaopatřené děti, kterým náleží přídavek
na dítě,
osoby, kterým je poskytována komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče.“.
Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

5.

V § 3 odst. 4 se věta první nahrazuje větou „Ubytovatel je povinen vést v listinné nebo
elektronické podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, zda fyzická

osoba prokázala jiný účel svého pobytu, jméno, popřípadě jména, příjmení, datum
narození, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo
občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování
poskytl.“.

6.

V § 3 odstavec 5 zní:

„(5) Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 30 Kč za osobu
a za každý započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Obec může po dohodě
s plátcem stanovit poplatek týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.“.

7.

V § 4 odst. 1 se slova „výtěžek je určen“ nahrazují slovy „celý výtěžek je určen
a odveden“.

8.

V § 6 odst. 1 se za slovo „určen“ vkládají slova „a odveden“.

9.

V § 7 odst. 3 se slova „(§ 3 odst. 4) s výjimkou údaje o účelu pobytu“ nahrazují slovy
„s výjimkou údaje, zda fyzická osoba prokázala jiný účel svého pobytu, a údaje o datu
narození“.

10.

V § 10 odstavec 3 zní:

„(3) Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst
činí až 40 Kč za každý započatý den. Obec může po dohodě s poplatníkem stanovit poplatek
týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou.“.

11.

V § 10 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit, že poplatek lze uhradit
prostřednictvím technického zařízení, které vydá potvrzení o provedené platbě; splnění
ohlašovací povinnosti se v tomto případě nevyžaduje.“.

12.

V § 10b se za odstavec 2 vkládá nový odstavce 3, který zní:

„(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je na základě rozhodnutí soudu
umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc.“.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.
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13.

V § 11 odstavce 1 až 3 znějí:

„(1) Není-li poplatek zaplacen poplatníkem ve správné výši ve lhůtě splatnosti, vyměří
mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem,
ve kterých zároveň stanoví částku zbývající k úhradě.
(2) Není-li poplatek odveden plátcem ve správné výši ve lhůtě splatnosti, vyměří
mu správce poplatku poplatek k přímé úhradě platebním výměrem, ve kterém zároveň stanoví
částku zbývající k úhradě.
(3) Je-li poplatek zaplacen nebo odveden ve správné výši po lhůtě splatnosti a dosud
nedošlo k vydání rozhodnutí o vyměření poplatku, správce poplatku rozhodnutí o vyměření
poplatku nevydá; to neplatí, pokud správce poplatku uplatní zvýšení poplatku.“.

14.

V § 11 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

„(4) Nebyl-li poplatek zaplacen nebo odveden ve správné výši ve lhůtě splatnosti,
může správce poplatku v rozhodnutí o vyměření poplatku stanovit zvýšení poplatku, a to
do výše dvojnásobku nezaplacené nebo neodvedené části poplatku; toto zvýšení
je příslušenstvím poplatku.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

15.

§ 12 zní:
„§ 12

(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku zákonní zástupci nezletilého poplatníka společně a nerozdílně; zákonný
zástupce má v takovém případě procesní postavení poplatníka.
(2) Nezaplatí-li zákonní zástupci poplatek za nezletilého poplatníka, vyměří obecní
úřad poplatek jednomu z nich. Poplatek vzniklý v době nezletilosti poplatníka nelze tomuto
poplatníkovi vyměřit ani po dosažení zletilosti.“.

16.
V § 14 odst. 2 se slova „vznik a zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro“ nahrazují
slovem „podmínky“.

17.

V § 14 odstavec 3 zní:
„(3) Správcem poplatků je obecní úřad.“.

18.

V § 14a odst. 1 písm. a) se slova „nebo obchodní firmu“ zrušují.
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19.

Za § 16 se vkládají nové § 16a a 16b, které znějí:
„§ 16a

Pořádkovou pokutu za nesplnění ohlašovací povinnosti poplatníka nebo plátce
poplatku lze uložit bez výzvy správce poplatku k jejímu splnění.
§ 16b
(1) Správce poplatku může z moci úřední poplatek zcela nebo částečně prominout při
mimořádných, zejména živelních, událostech.
(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem subjektům, jichž
se důvod prominutí týká.
(3) Rozhodnutí oznamuje správce poplatku vyvěšením na své úřední desce a zároveň
ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti u místních poplatků, jakož i pro práva a povinnosti s nimi
související, vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon
č. 565/1990 Sb. a obecně závazné vyhlášky vydané na základě jeho zmocnění, ve znění
účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
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