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1. Úvod 

Pro zpracování bakalářské práce jsem si zvolil téma, zveřejněné Katedrou 

veřejné správy Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni „Místní poplatky“, 

jako jedno z témat vypsaných bakalářských prací, vztahujících se k oboru „Správní 

právo“ v gesci garanta a vedoucího tamní katedry JUDr. Tomáše Loudy, CSc., který 

je zároveň vedoucím práce.  

Důvodem pro jeho zvolení bylo mé předchozí studium programu celoživotního 

vzdělávání v oboru „Veřejná správa“ a současné studium bakalářského studijního 

programu v oboru „Veřejná správa“ této vysoké školy, díky němuž jsem získal 

potřebnou míru vědomostí a znalostí o činnosti orgánů veřejné moci v České 

republice. A sám, jakožto občan České republiky s trvalým pobytem na jejím území, 

mám tu možnost se s ním takřka denně setkávat a stávat se tak přímo adresátem tohoto 

odvětví správního práva.  

V první části bakalářské práce, bude vůbec vymezen pojem organizace veřejné 

správy, včetně její organizace. Podrobněji bude rozebrána územní samospráva a 

význam jejich pracovních orgánů.  

V hlavní části bude uvedena právní úprava problematiky s charakteristikou a 

vysvětlením pojmů, v nichž je zapotřebí, alespoň podle mého názoru, se pro pochopení 

orientovat. A jelikož se téma dotýká výběru a správy finančních prostředků, zmíněny 

budou i obecné informace o rozpočtu obce.  

Další část bude věnována vlastním empirickým poznatkům, prožitkům, 

znalostem a zkušenostem, získaných při zpracovávání práce, ale též  v průběhu studia 

a v praktickém životě, které jsou rozhodné pro zavedení a vlastní výběr místních 

poplatků v obci, ve které žiji.  

Závěr práce pak bude věnován zhodnocení a využitelnosti této práce a uvedena 

budou též některá pozitiva a negativa, která byla z mého pohledu v problematice 

spatřena.  

Hlavními zdroji informací při zpracování práce mi byly přínosné rady 

vedoucího práce, odborná literatura, příslušné právní předpisy a internet.  

V případech použití bibliografických citací z odborné literatury, příp. jiného 

zdroje informací, bylo pro jejich uvedení využito generátoru citací, dostupného na 

internetových stránkách www.citace.com, kterým je garantováno dodržení platné 

normy ČSN ISO 690.  
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2. Veřejná správa a její organizace  

Pro organizační vymezení veřejné správy je rozhodující vykonavatel správních 

činností a nikoliv obsah a charakter činnosti. Veřejná správa je pak souborem osob 

nebo subjektů, které tuto veřejnou správu uskutečňují v určitém organizačním 

systému, resp. v organizačních strukturách. V tomto smyslu lze veřejnou správu 

chápat jako činnost organizačních jednotek a osob, které jsou buď správními úřady 

jako přímí nositelé veřejné správy nebo úředními osobami vykonávajícími správní 

úkony, případně zařízení, která mají postavení nepřímých subjektů veřejné správy. 1 

Organizace veřejné správy musí být regulována právními normami. Proto má 

veřejná správa svůj právní základ obsažen v právních normách Tyto normy ji právně 

regulují, neboť určují základní pravidla jejího fungování. 2  

Nejdůležitější jsou pravidla obsažená v ústavních zákonech3 a v běžných 

zákonech. Ústavní základ je v Ústavě a v ústavních zákonech, kde je upraveno 

postavení veřejné správy, její kompetence a postavení fyzických a právnických osob, 

vůči nimž je veřejná správa vykonávána. Ústavní zákony mají nejvyšší právní sílu a 

ostatní právní předpisy jsou z nich odvozeny a tudíž jim podřazeny. Ústava na 

jednotlivých místech tvoří právo buď přímo pro veřejnou správu, nebo určuje právo, 

které má být konkretizováno zvláštním zákonem. Ústavní normy stanoví rozsah a 

obsah úpravy a vyplývá z nich obecně nutnost takové právní úpravy. Vydávat 

odvozené právní předpisy může vláda na základě generálního zmocnění vyplývajícího 

z Ústavy. Ministerstva, jiné správní úřady a orgány územní samosprávy pak vydávají 

prováděcí právní předpisy na základě speciálního zákonného zmocnění, které obsahují 

jednotlivé zákony.4     

 
 
 
 
 

                                                 
1      POMAHAČ, Richard. VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejné správa. Plzeň: C. H. Back, 2002, s. 63 

ISBN   80-7179-748-0.  
2   HORZINKOVÁ, Eva a NOVOTNÝ Vladimír. Základy organizace veřejné správy v České 

republice. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 16. 
ISBN  978-807-3802-639. 

3    Srov. např. zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, ve znění 
ústavního zákona č. 176/2001 Sb., nebo zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů. 

4      POMAHAČ, Richard. VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejné správa. Plzeň: C. H. Back, 2002, s. 63 
ISBN   80-7179-748-0.  
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2.1. Státní správa  

Soustavu ústřední státní správy představují ministerstva a jiné správní úřady 

s celostátní působností, jako přímí vykonavatelé státní správy. Uvedené správní úřady 

vykonávají působnost na celém území státu a nejsou podřízeny žádnému jinému 

speciálnímu správnímu úřadu. Jedná se o přímé vykonavatele veřejné správy. Výše 

uvedené orgány tak chápeme jako tzv. organizační složky státu5, které mají působnosti 

a pravomoc na celém území státu. 

Základem právního postavení ústředních orgánu státní správy je usnesení 

České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „Ústava“) a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy České republiky (dále jen „kompetenční zákon“).  

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady (nebo též orgány státní správy) lze řídit 

pouze zákonem. Zákonem se vymezuje také jejich působnost. Tyto orgány jsou 

oprávněny na základě těchto zákonů a v jejich mezích vydávat normativní správní 

akty. Může se jednat např. o prováděcí vyhlášky nebo nařízení ministerstev.6 

Kompetenční zákon vymezuje zásady činnosti těchto orgánů, jejich vzájemné vztahy 

včetně spolupráce a vztah vlády, ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.  

Působnost jednotlivých ministerstev vymezuje kompetenční zákon rámcově a dále je 

konkretizována v celé řadě zákonů, upravujících jednotlivé úseky státní správy, resp. 

jejich jednotlivé složky. Vymezení působnosti dalších ústředních správních úřadů 

s celostátní působností vyplývá ze zvláštních zákonů. 7  

Výkonnou moc ve státě ve smyslu Ústavy, a spadají sem i statní zastupitelství, 

uskutečňují vláda, prezident a orgány veřejné správy, příp. samosprávné orgány a další 

orgány, které stojí mimo organizaci státní správy. Subjektů, které se na výkonu státní 

správy v celostátním měřítku podílí, je poměrně mnoho a někdy je velmi sporné věc, 

co se působnosti týká, zařadit je do té či oné skupiny. 8  

      

                                                 
5      Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 

znění pozdějších předpisů, ust. § 3. 
6      Srov. např. Nařízení vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro 

jadernou bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášku Státního úřadu pro jadernou 
bezpečnost č. 195/1999 Sb., o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, 
radiační ochrany a havarijní připravenosti.  

7      Např. zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
8      HORZINKOVÁ, Eva. NOVOTNÝ Vladimír. Základy organizace veřejné správy v České 

republice. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 34-36. 
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2.2. Územní správa (samospráva) 

Systém místní správy v České republice patří do kontinentálního systému, 

uplatňujícího smíšený model na úrovni obcí a na úrovni krajů tím, že část územní 

veřejné správy zabezpečují specializované orgány státní správy.  

V současné době představují místní úroveň veřejné správy obce, jako nejnižší 

územněsprávní jednotky, a kraje, jakožto vyšší územně správné celky.  

Ve smyslu platné právní úpravy zabezpečují obce a kraje vedle své 

samosprávní funkce i určitou část výkonu státní správy. Tato státní správa je 

vykonávána v rozsahu, ve kterém byl výkon státní správy na obce a kraje přenesen. 

Výkon státní správy obcí a krajů tak rozlišuje na tzv. samostatnou působnost a 

přenesenou působnost, při jejíž realizaci mají orgány obcí a krajů rozdílené postavení. 

Výkon státní správy obcemi a kraji, který je vymezen zvláštními zákony, doplňují na 

místní úrovni dekoncentrované správní úřady.  

Územní státní správa se dělí na územní správu s všeobecnou působností a na 

územní správu specializovanou. Obvykle o ní hovoříme jako o místní správě na 

nejnižší úrovni. 

Místní správu s všeobecnou působností v současné době představují obce a 

kraje, jako územní samosprávné korporace. Právní postavení obcí je upraveno 

zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a postavení krajů 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Hlavní město Praha, 

které má postavení obce a kraje je upraveno zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě 

Praze, ve znění pozdějších předpisů. 9 

 
 
2.2.1. Kraj 

Kraje jsou vyššími územními samosprávnými celky. Byly zřízeny ústavním 

zákonem č. 347/197 Sb., o vyšších územních samosprávných celcích. Vytvořit nebo 

zrušit územní samosprávný celek lze jen ústavním zákonem. Kraj je územní 

společenství občanů, které má právo na samosprávu. Je veřejnoprávní korporací, a 

proto je pro existenci kraje nezbytná členská základna občanů kraje a správní území. 

Jeho hlavním úkolem je péče o všestranný rozvoj území kraje a o potřeby svých 

                                                 
9  HORZINKOVÁ, Eva. NOVOTNÝ Vladimír. Základy organizace veřejné správy v České 

republice. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 34-36. 
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občanů. Článek 101 odst. 3 Ústavy říká, že: „Kraj je samostatně spravován 

zastupitelstvem a je vázán jen zákony a právními předpisy, vydanými k jejich 

provedení. Zastupitelstvo kraje vykonává zásadně samosprávu, neplatí to však 

bezvýjimečně, neboť zastupitelstvo může vykonávat i státní správu, stanoví-li tak 

zákon.“ 10     

Na hlavní město Prahu se ale zákon o krajích nevztahuje, Praze přiznává 

postavení a pravomoci obce a zároveň kraje již zmíněný zákon č. 131/2000 Sb., o 

Hlavním městě Praze.11 

 
 
2.2.2. Obec 

Obec je veřejnoprávní korporace, tedy právnická osoba, která je základní 

jednotkou veřejné správy, územně samosprávný celek základního stupně. V tomto 

smyslu je subjektem samosprávy a v různé míře, podle typu obce, také vykonavatelem 

státní správy. V některých zemích je obcí téměř každé město či vesnice, v jiných 

zemích je obvyklé, že obec je tvořena větším množstvím vesnic nebo že některé obce 

mohou být součástí města. Obec je základním územním samosprávným společenstvím 

občanů, které tvoří jeden celek, vymezený hranicí území obce. 12  

Obec je veřejnoprávní korporací s právem vlastnit majetek. Je také korporace 

sdružení osob se společným zájmem. Založením korporace vzniká právnická osoba na 

členském základu. Územní veřejnoprávní korporace spojuje členskou základnu, která 

je územně organizovaná na určitém území s plněním veřejnoprávního cíle. Některé 

obce mohou být za splnění určitých podmínek prohlášeny za městys, město nebo 

statutární město. Zvláštní postavení potom má, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3. 

Hlavní město Praha. 13   

 

                                                 
10    HORZINKOVÁ, Eva. NOVOTNÝ Vladimír. Základy organizace veřejné správy v České 

republice. 2. upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 106.                  
ISBN  978-807-3802-639. 

11 Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku. 

12 Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec. 

13   HORZINKOVÁ, E. NOVOTNÝ V. Základy organizace veřejné správy v České republice. 2. 
upravené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010, s. 107.                          
ISBN  978-807-3802-639. 
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2.2.3. Orgány obce 

Orgánem obce je zastupitelstvo obce a rada obce. Navenek obec reprezentuje 

starosta, který stojí v čele obecního úřadu. U měst se orgány nazývají zastupitelstvo 

města, rada města, starosta a městský úřad, v čele statutárních měst včetně hlavního 

města však stojí místo starosty primátor a úřad města se nazývá magistrát, v názvech 

dalších orgánů je před slovem „města“ příslušný přívlastek („hlavního“ nebo 

„statutárního“). Orgány městysů jsou zastupitelstvo městyse, rada městyse, starosta a 

úřad městyse. Orgán obce je i Obecní či Městská policie.14   

 

2.2.3.1. Zastupitelstvo a starosta (primátor)  

V oblasti samosprávy je zastupitelstvo obce hlavním samosprávným orgánem, 

rozhoduje usnesením a může přijímat obecně závazné vyhlášky. Schvaluje např. 

územní plán obce a její rozpočet, zřizuje a ruší obecní policii, rozhoduje o vyhlášení 

místního referenda či volí nebo odvolává starostu. Rozhodnutí zastupitelstva vykonává 

rada obce. Obecní samospráva rozhoduje mj. např. o opravě chodníků, otevření 

mateřské školky, má možnost poskytnout nízký pronájem obecních prostor a tím 

umožní např. zavedení soukromé lékařské ordinace v obci, zajišťuje osvětlení, 

dopravu do dalších obcí, zřizuje hřiště, autobusové zastávky, podporuje kulturní život 

v obci tím, že spolupracuje se zájmovými spolky, pořádá výstavy, plesy apod. 15 

 

2.2.3.2. Rada obce 

Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné působnosti obce. 

Při výkonu samostatné působnosti se odpovídá obecnímu zastupitelstvu. Obecní radě 

nepřísluší rozhodovat v oblasti přenesené působnosti obce, tj. není orgánem státní 

správy, s výjimkou vydávání obecně závazných vyhlášek. Při tomto výkonu přenesené 

působnosti je odpovědna krajskému úřadu. Obecní rada je složena ze starosty, jeho 

zástupce či zástupců dalších radních, kteří jsou voleni obecním zastupitelstvem z řad 

jeho členů. Počet členů obecní rady musí být vždy lichý, při čemž nejméně má 5 a 

                                                 
14 Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec. 
15     Tamtéž. 
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nejvýše 11 členů. Tento počet nesmí být vyšší, než činí jedna třetina členů obecního 

zastupitelstva. V obcích, kde obecní zastupitelstvo má méně než 15 členů se obecní 

rada nevolí a úkoly, které by jinak plnila, zabezpečuje starosta. Zasedání obecní rady 

jsou na rozdíl od zasedání obecního zastupitelstva neveřejná. Obecní rada se schází 

podle potřeby a usnáší se většinou hlasů svých členů. 16  

 

2.2.3.3. Obecní úřad  

  Obecní úřad plní úkoly, které mu uloží obecní rada nebo zastupitelstvo a 

pomáhá jednotlivým komisím a výborům obecního zastupitelstva v jejich činnosti. V 

obcích s rozšířenou působností a obcích s pověřeným obecním úřadem musí a v 

ostatních obcích může (§ 110 odst. 1 zákona 128/2000 Sb.) být jmenován tajemník 

obecního úřadu, který je zaměstnancem obce a jehož jmenování i odvolání podléhá 

souhlasu ředitele krajského úřadu. V hlavním městě se obdobná funkce jmenuje ředitel 

magistrátu. Tajemník podle zákona fakticky řídí obecní úřad a je přímo podřízený 

starostovi či primátorovi, který stojí v čele úřadu. 17  

 
2.2.3.4. Rozpočet obce 

Základním nástrojem hospodaření obce je její rozpočet. Jde o finanční plán 

k zabezpečení řádného financování potřeb a zájmů obce v kalendářním roce. Pro jeho 

tvorbu jsou klíčové veškeré finanční zdroje, především příjmy obce. Rozsahu těchto 

příjmů musí být přizpůsobeny výdaje, a to jak jejich výše, tak i pořadí. Zastupitelstvo 

obce musí při sestavování rozpočtu pro nadcházející období zvážit, zda jsou příjmy 

obce schopny pokrýt její výdaje v období nadcházejícím, přičemž vychází z údajů 

prokázaných v uplynulém období. Pomocným nástrojem hospodaření obce je 

rozpočtový výhled hospodaření, který je využíván pro sestavování rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok. Slouží pro střednědobé finanční plánování obce a je 

sestavován na podkladě všech uzavřených smluvních vztahů a závazků, zpravidla na 

období  2 – 5 let následujících po roce, na který se roční rozpočet obce sestavován. 

S využitím rozpočtového výhledu obec zvažuje své potřeby a možnosti finančního 

zabezpečení, zvažuje své výdaje a pro ně použitelné příjmy pro období delší, než je 

                                                 
16 Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-03-03]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec. 
17     Tamtéž. 
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daný kalendářní rok.  Zákon však neupravuje podrobnosti členění rozpočtového 

výhledu. Obcím je tak dána možnost, zvolit si potřebnou míru jeho obsahu a formy 

zpracování. Každá obec je však povinna své hospodaření prognózovat, byť jen 

formálním způsobem. 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18    NAHODIL, František. Kol. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 

Aleš Čeněk, 2009, s. 70-71.  ISBN 978-80-1380-162-5. 
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3. Místní poplatky – vymezení pojmu a vývoj právní úpravy  

Poplatek je jednorázová peněžní částka, která je vybírána například za nějakou 

službu. O poplatcích se mluví zejména ve vztahu k veřejnoprávním subjektům (státu, 

obcím – některé právní předpisy používají termín „poplatek“ pouze v tomto významu), 

avšak i u služeb poskytovaných soukromými subjekty. Zpravidla jde o paušální cenu 

nebo příplatek (složku ceny). Těmi poplatky, které jsou určeny do státního rozpočtu, 

státních fondů nebo rozpočtů územních samosprávných celků, se zabývá zákon č. 

280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). 

Poplatky jsou například dálniční poplatek, koncesionářský poplatek, regulační 

poplatek ve zdravotnictví, soudní poplatek, notářský poplatek, správní poplatek, místní 

poplatek, bankovní poplatek (transakční poplatky, poplatky za správu nebo vedení 

účtu), manipulační poplatek, ale také jízdné, vstupné, mýtné, poplatek z prodlení, 

přirážka, pokuta, poštovné, balné, doběrečné. 19 

V Československu platil až do roku 1990 zákon č. 82/1952 Sb., o místních 

poplatcích, který doplňovala vyhláška ministerstva financí č. 67/1966 Sb., o místních 

poplatcích. Některé místní poplatky byly stanoveny vyhláškami republikových 

ministerstev, například Vyhláškou ministerstva financí, cen a mezd České socialistické 

republiky č. 216/1988 Sb., o místním poplatku ze psů a o lázeňském poplatku, nebo 

vyhláškou téhož ministerstva č. 7/1989 Sb., o některých místních poplatcích 

vybíraných v Krkonošském národním parku. Podle Listiny základních práv a svobod, 

účinné v Československu od 8. února 1992 a převzaté nástupnickými státy, lze daně a 

poplatky ukládat jen na základě zákona. 20  

Poplatkově právní skutečnosti, poplatkové povinnosti a způsoby jejich plnění 

jsou stanoveny zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen „zákon o místních poplatcích“). Tento zákon vymezuje náležitosti 

poplatkového vztahu poplatkového subjektu a obce pomocí poplatkových prvků. 

Poplatkové povinnosti a způsoby jejich plnění jsou tedy stanoveny zákonem. Existují 

poplatkové prvky obligatorní – nezbytné pro stanovení poplatkových vztahů (např. 

objekt a subjekt poplatku, sazba poplatku atp.), jsou též poplatkové povinnosti 

fakultativní (např. osvobození od poplatku, úlevy na poplatku apod. Poplatkovým 

                                                 
19      Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Poplatek. 
20      Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstn%C3%AD_poplatek.  
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subjektem se obecně rozumí poplatník nebo plátce poplatku. Poplatníkem je právnická 

nebo fyzická osoba, jež je podle právního předpisu povinna poplatek platit, jejíž 

příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo poplatku podrobeny. 21 

Hmotně právní úpravou místních poplatků je zákon o místních poplatcích; 

pouze na jeho základě a v jeho mezích mohou obce vydávat obecně závazné vyhlášky, 

jimž na svém území místní poplatek zavedou. Obecně závazné vyhlášky o místních 

poplatcích patří k nejčastěji vydávaným právním předpisům obcí. Procesněprávní 

úpravou pro správu místních poplatků je od 1. ledna 2011 zákona č. 280/2009 Sb., 

daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“). Do konce roku 2010 

jím byl zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad; výkon správy místních poplatků je 

výkonem přenesené působnosti. 22 

 

3.1. Místní poplatek ze psů  

Poplatek ze psů je povinen zaplatit držitel psa. Za držitele psa je považována 

fyzická nebo právnická osoba, mající trvalý pobyt nebo sídlo na území České 

republiky. Podle znění zákona je maximální sazba poplatku ze psů stanovena až 

1 500,--Kč za jeden 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, smí činit 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. 

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 obdobná pravidla, jako u důchodců.23  

Smyslem poplatku ze psů primárně není ani nemá být posílení obecního 

rozpočtu, protože pak by se již pojmově nejednalo o poplatek, nýbrž spíše o 

                                                 
21  PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 1.                                                 

ISBN 978-80-7400-454-4. 
22        Tamtéž, s. 2. 
23      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 2. 
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majetkovou daň. Poplatek ze psů tak nemá jiný význam než snižovat či vyrovnávat 

negativní důsledky spojené s chovem psů. 24   

Poplatníkem místního poplatku ze psů je držitel psa, kterým může být osoba, 

která ho vlastní, ale i osoba jiná, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by byl 

její vlastní; poplatkově povinná je osoba, která se o psa stará a zajišťuje péči spojenou 

s jeho životem. Obecně závazná vyhláška nemůže právně stanovit za držitele psa 

osobu vymezenou jinak, než jak je charakterizována v zákoně o místních poplatcích; 

kupříkladu pokud by uvedla že: „za držitele psa se považuje uživatel bytu“, bylo by to 

v rozporu se zákonem o místních poplatcích, podle kterého poplatek za psa platí pouze 

vlastník psa, poplatková povinnost stíhá pouze a jenom vlastníka. 25      

 

3.2. Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt  

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 neprokážou jiný důvod svého 

pobytu (např. pobyt u rodinného příslušníka). 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. 

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.26 Sazba poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt činí až 15,--Kč za 

osobu, a za každý, i započatý den pobytu, není-li tento den dnem příchodu. Obec může 

stanovit poplatek týdenní měsíční anebo jej vyměří roční paušální částkou.27   

                                                 
24   PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 29.                                           

ISBN 978-80-7400-454-4. 
25  PELC, Vladimír. Místní poplatky.  2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 30.                                              

ISBN 978-80-7400-454-4. 
26    Zákon č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  
27      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 3. 
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Poplatek má význam především rozpočtový. V lázeňských místech a 

turistických centrech lze předpokládat vyšší náklady obce na udržování služeb a 

zařízení, sloužících návštěvníkům. Místní poplatek je příspěvkem návštěvníků na 

udržování a zlepšování obce, příspěvkem na budování a udržování zařízení, která 

svým charakterem přesahují potřeby místních obyvatel a slouží převážně cestovnímu 

ruchu. 28   

 

3.3. Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání 

veřejného prostranství, 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. Poplatek za užívání 

veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které veřejné prostranství 

užívají takto uvedeným způsobem. Poplatku za užívání veřejného prostranství, 

spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa, nepodléhají osoby zdravotně 

postižené. 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. 29 

Místní poplatek je platbou odvedenou obci za účelem zabezpečení jejího 

zájmu, resp. jejích občanů, kteří mají prospěch ze zabezpečování tohoto zájmu. 

Adresát norem v obecně závazné vyhlášce obsažených tak má odvádět obci svou 

podstatou veřejnou dávku za účelem získání prospěchu, který je mu obcí poskytován 

v případě záboru veřejného prostranství, i když ne vždy půjde zcela o ekvivalentní 

                                                 
28  PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2. vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 41.                                                

ISBN 978-80-7400-454-4. 
29      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 4. 



- 13 - 
 

vzájemné plnění. Poplatek za užívání veřejného prostranství má především význam 

regulační, částečně pak přínos rozpočtový.30  

 

3.4. Místní poplatek ze vstupného 

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 zákona o místních poplatcích 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. 

Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. Sazba 

poplatku ze vstupného činí až 20 % z úhrnné částky vybraného vstupného. Obec může 

po dohodě s poplatníkem poplatek stanovit paušální částkou.31 

Kromě rozpočtového významu, jenž je nepochybně hlavní, může mít poplatek 

i úlohu regulační. Obec může různé akce zatížit různě vysokými poplatky ze vstupného 

nebo poplatek neukládat, tedy vybraným subjektům nebo pro vybrané aktivity 

poplatky nestanovit, resp. vybrané akce či subjekty od poplatku osvobodit ne je 

z poplatkové povinnosti vyjmout, a to podle svého zájmu. 32   

3.5. Místní poplatek z ubytovací kapacity 

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních 

určených k přechodnému ubytování za úplatu. Poplatku z ubytovací kapacity 

nepodléhá: 

 
� Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování 

studentů a žáků. 
 
� Ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud 

nejsou užívána jako hotelová zařízení.  
 
� Ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním 

účelům. 
 

                                                 
30   PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 51.                                           

ISBN 978-80-7400-454-4. 
31      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 6. 
32  PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 74.                                             

ISBN 978-80-7400-454-4. 
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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 s výjimkou údaje o účelu pobytu. 

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. 33 

Místní poplatek z ubytovacích kapacit má převážně rozpočtový význam. 

Obdobně jako místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt je příspěvkem obci 

na její zvýšené náklady na udržování služeb a zařízení, sloužících návštěvníkům. A 

stejně jako je tomu u místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, je to obec 

tím, kdo rozhoduje, zda bude vybírat místní poplatek v zařízeních, určených 

k přechodnému ubytování za úplatu, tím, že tento poplatek obecně závaznou 

vyhláškou zavede nebo ne. Na rozdíl od poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 

není u tohoto poplatku rozhodující, za jakým účelem je přechodné ubytování 

poskytováno. Místní poplatek z ubytovací kapacity je tradiční formou zajišťování 

příjmů obcí, která vyrovnává důsledky toho, že v obci celoročně nebo sezonně pobývá 

větší počet osob, které místních podmínek využívají a čerpají z veřejných služeb, 

zajišťovaných obcí, avšak obec nezískává tomu odpovídající příjem do svého rozpočtu 

z podílu na výnosu některých daní, kterých je obci přiznáván a přidělován podle počtu 

obyvatel, hlášených k trvalému pobytu. 34 

 

3.6. Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí měst  

 
Místní poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných 

míst a částí měst 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, dále osoby jim 

blízké, manželé těchto osob a jejich děti. Dále osoby, které ve vybraném místě užívají 

nemovitost ke své hospodářské činnosti nebo osoby, které jsou držiteli průkazu 

zdravotně nebo tělesně postižené osoby a jejich průvodci. Poplatek se vybírá za vydání 

povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst, do kterých je jinak vjezd 

zakázán dopravní značkou. Sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým 

                                                 
33         Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 7. 
34      PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 87.                                          

ISBN 978-80-7400-454-4. 
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vozidlem do vybraných míst činí až 20,--Kč za den. Obec může po dohodě s 

poplatníkem stanovit poplatek také paušální částkou. 35 

Poplatek má vedle rozpočtového významnou roli regulační. Má napomáhat 

limitovat pohyb motorových vozidel v konkrétních částech obce, zejména 

historických apod., a tím v nich vytvářet vhodnější prostředí. Jde o ochranu 

vymezeného území. Smyslem poplatku je též omezení pohybu motorových vozidel 

v určité lokalitě. Zpoplatněním povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst, do nichž je jinak vjezd dopravní značkou zakázán, získává tento 

místní poplatek spíše charakter poplatku správního.36 V případě tohoto poplatku je zde 

navíc stanovena konkrétní normotvorná kompetence obce (Nález ÚS z 10. 8. 2010, sp. 

zn. Pl. ÚS 6/09 (286/2010 Sb.;159/2010 Usn.).37   

 
3.7. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 
 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba: 

� která má v obci trvalý pobyt, 

� které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České 
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 
dnů, 

� která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců, 

� které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu 
cizinců, 

� 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. 

 

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 

                                                 
35       Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10. 
36       Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 1-3. 
37       PELC, V. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s.95. ISBN 978-80-7400-454-4. 
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obecnímu úřadu oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za 

které poplatek platí. Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je: 

 
� 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, 

�  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, 

�  jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním 
postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí 
sociální služby nebo 

� umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro 
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení. 

 
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.  

Sazbu poplatku tvoří: 

 
� částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok 

� 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. 

 
 

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené 

k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny jejich umístění v 

průběhu kalendářního roku, poplatek se platí v poměrné výši, která odpovídá počtu 

kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. 

Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců 

rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.38 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, mohly obce zavést a vybírat od 1. 

ledna 2002, a to na základě novely provedené zákonem č. 185/2001 Sb., odpadech, ve 

                                                 
38      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10b. 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „odpadového zákona“). Poplatek má výlučně 

rozpočtový účel a jde o získání prostředků na část nákladů na provoz tohoto systému.39  

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích 

může obec stanovit tehdy, jestliže takový systém podle zákona o odpadech má 

zaveden, a pokud nevybírá úhrady za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního odpadu od fyzických osob podle ust. § 17 

odpadového zákona nebo poplatek za komunální odpad, vznikající a jejím území podle 

ust. § 17a odpadového zákona. Odpadový zákon vymezuje pojem odpadu v ust. § 3 

takto: „Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se jí podle zvláštního právního předpisu zbavit.“ Komunálním odpadem je 

pak podle ust. § 4 téhož zákona „odpad, vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob oprávněných k podnikání.“ 40    

Nutno podotknout, že náklady vznikající obcím v souvislosti se zajišťováním 

likvidace odpadů, tvoří nemalé položky obecních rozpočtů.  

 
 

3.8. Místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností 
jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace 

 

Poplatek platí vlastník stavebního pozemku41 zhodnoceného možností 

připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti 

zákona č. o vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku 

vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně. 

Poplatek se platí obci, na jejímž území se stavební pozemek nachází. 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 

                                                 
39     PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 102.                                      

ISBN 978-80-7400-454-4. 
40      Tamtéž, s. 103. 
41    Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 

121/2000 Sb. 
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předpisu42 v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí43 

pro stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1 m2 

zhodnoceného stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. 44 

Účelem místního poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace, je získání části nákladů, které obci 

v souvislosti s investicemi na vybudování infrastruktury, konkrétně na vybudování 

vodovodu a kanalizace v obci vznikly. Poplatek nelze směšovat s každoročně 

placenou daní z nemovitosti45, neboť ta je vyměřena podle jiného daňového základu, 

stanoveného k výchozímu datu. 46  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
42   Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění pozdějších  

předpisů. 
43     Zákon č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 
44     Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10c. 
45 Wikipedie - otevřená encyklopedie. [on line]. [cit. 2016-02-23]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Da%C5%88_z_nemovit%C3%BDch_v%C4%9Bc%C3%AD. 
46    PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 117.                                       

ISBN 978-80-7400-454-4. 
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4. Správa místních poplatků   

Pro vymezení pojmu „správa místních poplatků“ lze vycházet z ust. § 1 

daňového řádu, který definuje správu daní, přičemž podle ust. § 2 odst. 3 písm. a) 

daňového řádu se daní pro účely daňového řádu rozumí peněžité plnění, které zákon 

označuje jako daň, clo nebo poplatek (a tedy i místní poplatek). Vyjdeme-li z výše 

uvedeného podřazení místního poplatku pod pojem „daň“  ve smyslu daňového řádu, 

lze uvést, že daňový řád upravuje postup mj. i správců místních poplatků, práva a 

povinnosti poplatkových subjektů a třetích osob, které jim vznikají při správě místních 

poplatků. Daňový řád neupravuje správu místních poplatků komplexně, neboť některé 

zvláštní postupy při správě místních poplatků jsou obsaženy v zákoně o místních 

poplatcích. Na tento vztah právní úpravy obecné (daňový řád) a zvláštní (zákon 

o místních poplatcích) výslovně reaguje i ust. § 4 daňového řádu, podle něhož se 

daňový řád nebo jeho jednotlivá ustanovení použijí, neupravuje-li jiný zákon správu 

daní (poplatků) jinak. A právě slovo „jinak“  upravuje správu místních poplatků 

v některých dílčích záležitostech zákon o místních poplatcích. Z ust. § 1 odst. 2 

daňového řádu lze dovodit, že správa místních poplatků představuje takový postup, 

jehož cílem je správné zjištění a stanovení místních poplatků a zabezpečení jejich 

úhrady. Správa místních poplatků tedy představuje pravomoc správce místního 

poplatku (tj. obecního úřadu) činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění 

poplatkových povinností, jejich případnému stanovení platebním výměrem a zajištění 

jejich splnění příslušnými poplatkovými subjekty. Základem pro správné zjištění a 

stanovení místního poplatku je splnění ohlašovací povinnosti poplatkovým 

subjektem.47 

 

4.1. Správce místního poplatku   

Podle ust. § 14 odst. 3 zákona o místních poplatcích správu místních poplatků 

vykonává obecní úřad. V souladu s § 15 zákona o místních poplatcích je působnost 

stanovená obecnímu úřadu zákonem o místních poplatcích výkonem přenesené 

působnosti. Zatímco stanovení místních poplatků patří do samostatné působnosti obce, 

která je na svém území zavedla, přičemž místní poplatky zavede obec obecně 

                                                 
47 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679546. 
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závaznou vyhláškou (§ 14 odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích), tak správa 

místních poplatků je naproti tomu – v tomto kontextu nelogicky – zařazena do 

přenesené působnosti obce (obecního úřadu). 

Přenesená působnost obce představuje výkon státní správy, který byl zákonem 

delegován na nestátní subjekt, v tomto případě obec. Je-li samotné zavedení místních 

poplatků „právem“ a nikoliv povinností obce v samostatné působnosti, není potom 

příliš logické, aby následná správa místních poplatků, tedy „samosprávných“ 

vrchnostensky zavedených plateb, byla „překlopena“ na zájem státu na jejich řádnou 

správu (ostatně celý výnos z místních poplatků je příjmem obce, která je zavedla). 

Argument, že v případě zařazení správy místních poplatků do samostatné 

působnosti budou nebo mohou být např. narušena procesní práva poplatníků místních 

poplatků (např. nerespektováním zásady neveřejnosti správy místních poplatků na 

veřejném zasedání zastupitelstva a s tím související zásady mlčenlivosti), však 

neobstojí, neboť je možné i v samostatné působnosti obce stanovit působnost 

obecnímu úřadu vykonávat správu místních poplatků postupem podle zákona 

o místních poplatcích a subsidiárně podle daňového řádu (a šetřit tak veškerá práva 

poplatníků a plátců místních poplatků vyplývající z těchto zákonů), aniž by byly 

jakkoliv narušeny základní zásady daňového (poplatkového) řízení. 

Příkladem, kdy orgán obce vykonává samostatnou působnost v oblasti 

vrchnostenské veřejné správy, je například vyhrazená pravomoc rady obce podle § 102 

odst. 2 písm. k) zákona o obcích, podle něhož je radě obce vyhrazeno ukládat pokuty 

ve věcech samostatné působnosti obce (§ 58); tuto působnost může rada obce svěřit 

příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti (rada obce, popř. obecní úřad v 

tomto případě vede klasické správní řízení podle správního řádu, a to v samostatné 

působnosti obce). 

S ohledem na výše uvedené by proto případné zrušení § 15 zákona o místních 

poplatcích (tj. „P ůsobnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem 

přenesené působnosti.“), a to bez náhrady, pouze znamenalo, že správu místních 

poplatků by i nadále vykonával obecní úřad (viz § 14 odst. 3 zákona o místních 

poplatcích), tentokráte však v působnosti samostatné (výslovné uvedení v zákoně 

o místních poplatcích, že by se jednalo o samostatnou působnost, není přitom nutné, 

neboť to vyplývá z pravidla stanoveného v § 8 obecního zřízení – „Pokud zvláštní 
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zákon upravuje působnost obcí a nestanoví, že jde o přenesenou působnost obce, platí, 

že jde vždy o samostatnou působnost.“). 48 

 

4.2. Procesní část zákona o místních poplatcích 

Zákon o místních poplatcích vzhledem ke svému poměrně malému rozsahu 

(nepřesahujícím ani 20 paragrafů) není formálně rozdělen na hmotněprávní a procesní 

část (jako je tomu např. v případě zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 

pozdějších předpisů.). Z jeho jednotlivých ustanovení je ale možné rozlišit právní 

normy, které mají buď hmotněprávní či procesní povahu.  

Procesní část zákona o místních poplatcích se nachází po hmotněprávní části, 

a to počínaje § 11. Jak již bylo uvedeno, zákon o místních poplatcích (konkrétně jeho 

procesní část) představuje zvláštní právní úpravu vůči daňovému řádu, což znamená, 

že při správě místních poplatků se postupuje podle daňového řádu, pokud zákon 

o místních poplatcích nestanoví něco jiného. 

Speciální právní úprava správy místních poplatků ve vztahu k obecné úpravě 

v daňovém řádu je obsažena v následujících ustanoveních zákona o místních 

poplatcích: 

 

� § 11 – vydávání platebních výměrů (kromě náležitostí tohoto rozhodnutí, 

které jsou upraveny v § 102 daňového řádu), 

� § 11 – zvýšení místních poplatků při nezaplacení ve lhůtě splatnosti nebo 

při zaplacení v nižší výši (penále, úroky a pokuty, upravené daňovým 

řádem, s výjimkou pořádkových pokut, se v oblasti správy místních 

poplatků neuplatňují), 

� § 12 – placení místního poplatku nezletilými poplatníky (za zaplacení 

místního poplatku odpovídá kromě nezletilého poplatníka též jeho zákonný 

zástupce), 

� § 14a – plnění ohlašovací povinnosti (povinnost oznámit správci místního 

poplatku identifikační údaje a údaje rozhodné pro stanovení výše 

poplatkové povinnosti a jejich změnu). 

 

                                                 
48 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679546. 
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Při správě místních poplatků obecní úřad jako jejich správce aplikuje instituty 

daňového řádu v těch případech, kdy nejsou speciálně upraveny zákonem o místních 

poplatcích, avšak s výjimkou těch, které z povahy věci jsou využitelné pouze při 

správě daní příslušnými orgány finanční správy (viz zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční 

správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Při správě místních poplatků 

se tak neuplatní ustanovení daňového řádu, která se týkají např. registračního řízení či 

podávání řádného nebo mimořádného daňového tvrzení. 49 

 

4.3. Základní zásady správy místních poplatků 

Při správě místních poplatků se uplatňují základní zásady správy daní, které 

jsou upraveny v § 5 až 9 daňového řádu. Tyto zásady jednak charakterizují daňové 

(poplatkové) řízení a odlišují jej od jiných druhů řízení), a dále mohou být v případě 

nejasností interpretačním pravidlem při výkladu příslušných ustanovení daňového 

řádu a zákona o místních poplatcích. Tím je dána jejich právní závaznost. 

 

• Zásada zákonnosti vyjadřuje vázanost veškeré činnosti správce 
místních poplatků právním řádem. Správce místních poplatků je při 
správě místních poplatků vázán nejen zákony a podzákonnými předpisy, 
ale též i mezinárodními smlouvami, jež jsou součástí právního řádu. 

• Zásada zákazu zneužití pravomoci a zákazu zneužití správního 
uvážení zavazuje správce místních poplatků uplatňovat svou pravomoc 
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona 
svěřena, a v rozsahu, v jakém mu byla svěřena. Uvedená zásada je 
vyjádřením zákazu libovůle ze strany správce místních poplatků a dále 
znamená, že v případě, kdy zákon stanoví pevná kritéria, neuplatní se 
správní uvážení. 

• Zásada přiměřenosti (proporcionality) a zásada šetření práv 
zúčastněných osob vyjadřuje povinnost správce místních poplatků 
šetřit práva a právem chráněné zájmy poplatkových subjektů a třetích 
osob v souladu s právními předpisy a při vyžadování plnění jejich 
povinností používat jen takové prostředky, které zúčastněné osoby 
nejméně zatěžují a ještě umožňují dosáhnout cíle správy místních 
poplatků. 

• Zásada procesní rovnosti vychází z toho, že osoby zúčastněné na 
správě místních poplatků mají rovná procesní práva a 
povinnosti. Vyjádření této zásady vyplývá z čl. 37 odst. 3 Listiny 
základních práv a svobod, podle něhož jsou si všichni účastníci v řízení 

                                                 
49 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679546. 
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rovni. Dodržení zásady procesní rovnosti při správě místních poplatků 
vyžaduje, aby v řízeních se shodným předmětem byl vždy respektován 
stejný rozsah práv a povinností osob na správě místních poplatků 
zúčastněných. 

• Zásada spolupráce (součinnosti) je právem i povinností osob 
zúčastněných na správě místních poplatků a je vyjádřena 
konstatováním, že osoby zúčastněné na správě místních poplatků a 
správce místních poplatků vzájemně spolupracují. 

• Zásada poučovací znamená povinnost správce místních poplatků 
umožnit osobám zúčastněným na správě místních poplatků uplatňovat 
jejich práva a v souvislosti se svým úkonem jim poskytnout přiměřené 
poučení o jejich právech a povinnostech, je-li to vzhledem k povaze 
úkonu potřebné nebo stanoví-li tak zákon. 

• Zásada vstřícnosti a slušnosti zavazuje správce místních poplatků 
v tom smyslu, že je povinen podle možností vycházet osobám 
zúčastněným na správě místních poplatků vstříc. Úřední osoby jsou 
povinny vyvarovat se při správě místních poplatků nezdvořilostí, a to 
jak při ústním jednání, tak i v písemném styku. 

• Zásada rychlosti znamená, že správce místních poplatků postupuje bez 
zbytečných průtahů. Zásadu především správce místních poplatků 
dodržuje tím, že v rámci jemu stanovené lhůty činí potřebné úkony 
pokud možno průběžně, tj. nečeká až na její konec. 

• Zásada hospodárnosti a procesní ekonomie vyžaduje, aby správce 
místních poplatků postupoval tak, aby nikomu, tj. ani správci místních 
poplatků, ani zúčastněným osobám, nevznikaly zbytečné náklady. 
Z důvodu hospodárnosti může konat správce místních poplatků úkony 
pro různá řízení společně. Současně je však nutno respektovat, že 
dodržování zásady nesmí vést ke zkrácení práv osob zúčastněných na 
správě místních poplatků. 

• Zásada volného hodnocení důkazů obsahuje princip týkající se 
správce místních poplatků a spočívá v tom, že při dokazování hodnotí 
důkazy správce místních poplatků podle své úvahy. Správce místních 
poplatků posuzuje každý důkaz jednotlivě a všechny důkazy v jejich 
vzájemné souvislosti, přitom přihlíží ke všemu, co při správě místních 
poplatků vyšlo najevo. 

• Zásada legitimního očekávání požaduje od správce místních poplatků 
dbát na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 
případů nevznikaly neodůvodněné rozdíly. 

• Zásada materiální pravdy vyžaduje, aby správce místních poplatků 
vycházel ze skutečného obsahu právního jednání nebo jiné skutečnosti 
rozhodné pro správu místních poplatků a nikoliv z jeho formálního 
označení. 

• Zásada neveřejnosti a zásada mlčenlivosti vyžadují, aby poskytnuté 
informace byly správcem místních poplatků ochráněny před zneužitím 
či využitím jinými osobami a k jiným účelům než je správa místních 
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poplatků (tj. správné zjištění a stanovení místních poplatků 
a zabezpečení jejich úhrady). 

• Zásada oficiality a zásada vyhledávací stanoví správci místních 
poplatků povinnost soustavně zjišťovat předpoklady pro vznik nebo 
trvání povinností osob zúčastněných na správě místních poplatků a 
činit nezbytné úkony, aby tyto povinnosti byly splněny. 

• Zásada shromažďování údajů znamená oprávnění správce místních 
poplatků shromažďovat osobní údaje a jiné údaje, jsou-li potřebné pro 
správu místních poplatků, avšak jen v rozsahu, který je nezbytný pro 
dosažení cíle správy místních poplatků. 50 

 

4.4. Postup při správě místních poplatků 

Z ustanovení § 11 zákona o místních poplatcích vyplývá, resp. lze dovodit, že 

poplatník místního poplatku je povinen si spočítat výši příslušného místního poplatku, 

a to na základě sazby dané obecně závaznou vyhláškou obce upravující předmětný typ 

místního poplatku, a následně místní poplatek ve vypočtené výši včas zaplatit, tj. 

v termínu splatnosti stanoveném opět v příslušné obecně závazné vyhlášce obce. 

Vedle uvedené povinnosti poplatníka vypočítat si výši místního poplatku a poté řádně 

a včas místní poplatek zaplatit, je další povinností poplatníka, která je výslovně 

stanovena v zákoně o místních poplatcích, splnit ohlašovací povinnost. 

Daňový řád stanoví postupy a právní prostředky, jakými může správce daně 

(místního poplatku) ověřit, zda daňové (poplatkové) subjekty výše uvedené povinnosti 

řádně plní. Mezi právní nástroje, které má správce místních poplatků k dispozici a jež 

slouží k ověření řádného plnění povinností poplatkovými subjekty, podle daňového 

řádu náleží: 

� vyhledávací činnost (§ 78 daňového řádu), 

� vysvětlení (§ 79 daňového řádu), 

� místní šetření (§ 81 až § 84 daňového řádu), 

� daňová (poplatková) kontrola (§ 85 až § 88 daňového řádu), a 

� postup k odstranění pochybností (§ 89 a § 90 daňového řádu). 

 

Zákon o místních poplatcích do konce roku 2010 stanovil, že vyměřené místní 

poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Ustanovení v tomto znění již zákon 

                                                 
50 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6679546. 
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neobsahuje, a proto je třeba v tomto směru aplikovat § 146 daňového řádu, který 

upravuje zaokrouhlování. Daň (místní poplatek) se zaokrouhluje na celé koruny 

nahoru, a to i při stanovení daně (místního poplatku) správcem daně (místního 

poplatku). 

Ustanovení § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích stanoví, že penále, úroky 

a pokuty upravené daňovým řádem se (v poplatkovém řízení) neuplatňují, avšak 

s výjimkou pořádkových pokut (viz § 247 až § 249 daňového řádu). 

Jak vyplývá z výše uvedeného, je průběh poplatkového řízení na rozdíl od „řádného“ 

daňového řízení „jednodušší“ v tom smyslu, že u místních poplatků je primární placení 

místního poplatku. Případná nalézací (vyměřovací) fáze poplatkového řízení se 

uplatňuje teprve v těch případech, kdy místní poplatek nebyl zaplacen včas nebo 

ve správné výši. 

Místní poplatky se platí místně příslušnému správci místního poplatku v české 

měně (§ 163 odst. 1 daňového řádu). Při každé platbě je poplatkový subjekt (poplatník, 

plátce) povinen uvést, na který místní poplatek je příslušná platba určena (§ 164 odst. 1 

daňového řádu). Správce místního poplatku je povinen přijmout platbu na místní 

poplatek určený poplatkovým subjektem. 

V případě, že platbu nelze identifikovat, je správcem místního poplatku 

takováto platba přijata na účet nejasných plateb a poplatkový subjekt musí být vyzván, 

aby ve stanovené lhůtě oznámil, na který místní poplatek byla platba určena. Při včasné 

odpovědi správce místního poplatku platbu zaeviduje na místní poplatek určený 

poplatkovým subjektem s účinností ke dni, kdy byla platba vykonána. V opačném 

případě je správce místního poplatku oprávněn sám určit, na který místní poplatek 

bude platba zaevidována (§ 164 odst. 2 daňového řádu). 51 

 

4.5. Placení místních poplatků     

Místní poplatky se platí způsoby, které taxativně stanoví daňový řád (§ 163 

odst. 3). Jiným způsobem nelze místní poplatky uhradit (např. není možné naturální 

plnění, tj. nelze požadovat ani uznat plnění od poplatníka kupř. ve formě úpravy 

veřejného prostranství či údržby obecních odpadových nádob). 

Místní poplatek lze platit: 

                                                 
51 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6686865 
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� bezhotovostním převodem z účtu vedeného u poskytovatele platebních 
služeb na příslušný účet správce místního poplatku, 

� v hotovosti, a to:  

•  prostřednictvím poskytovatele platebních služeb nebo poštovním 
poukazem na příslušný účet správce místního poplatku, 

•  úřední osobě pověřené přijímat platby místních poplatků, přičemž 
součet plateb na všechny druhy místních poplatků za jeden 
poplatkový subjekt nesmí v průběhu jednoho kalendářního dne 
u jednoho správce místních poplatků přesáhnout částku 500 000 Kč, 

•  šekem, jehož proplacení je zajištěno poskytovatelem platebních 
služeb, 

• daňovému exekutorovi, jde-li o platbu při daňové exekuci, a 
oprávněné úřední osobě, jde-li o platbu pořádkové pokuty,  

� přeplatkem na jiném místním poplatku. 

 

V oblasti místních poplatků nelze využívat další možný zákonný způsob 

placení podle daňového řádu, kterým jsou kolkové známky. Kolkové známky jsou 

určeny toliko k úhradě poplatkových povinností, jejichž příjemcem je stát (správní 

poplatky, soudní poplatky). 

Způsob, jakým místní poplatky uhradí, si zvolí poplatkový subjekt. Obec nemůže 

obecně závaznou vyhláškou omezit práva poplatkového subjektu na výběr jednoho ze 

způsobů placení. V obecně závazné vyhlášce však mohou být uvedeny informace 

o číslu bankovního účtu a bance, u které je veden účet správce místního poplatku. 

Úhradu místního poplatku použije v souladu s § 152 odst. 1 daňového řádu správce 

místního poplatku na osobním daňovém (poplatkovém) účtu poplatníka (plátce) 

místního poplatku na úhradu splatných pohledávek v pořadí: 

• nedoplatky na místním poplatku a splatný místní poplatek, 

• nedoplatky na příslušenství místního poplatku, 

• vymáhané nedoplatky na místním poplatku, 

• vymáhané nedoplatky na příslušenství místního poplatku. 52 

 

 

                                                 
52 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6686865 
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4.6. Stanovení (vyměření) místních poplatků  

Místní poplatky stanoví (vyměřuje) správce místního poplatku, a to platebním 

výměrem nebo hromadným předpisným seznamem (nebudou-li místní poplatky 

zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši – viz § 11 odst. 1 zákona o místních 

poplatcích). 

Způsob vyměření hromadným předpisným seznamem využívá správce 

místního poplatku v případě potřeby vyměřit místní poplatek většímu počtu 

poplatkových subjektů. Dnem doručení hromadného předpisného seznamu, tj. 

i rozhodnutí v něm obsažených, je třicátý den po jeho zpřístupnění k nahlédnutí (viz 

§ 50 daňového řádu). Právní moc a vykonatelnost rozhodnutí doručovaných 

prostřednictvím hromadného předpisného seznamu se posuzuje stejným způsobem 

jako u jednotlivých platebních výměrů. 

Z ustanovení § 101 odst. 2 až 4 daňového řádu obecně vyplývá, že rozhodnutí 

je vydané okamžikem, kdy byl učiněn úkon k jeho doručení; rozhodnutí, které se 

nedoručuje, je vydané okamžikem, kdy bylo podepsáno úřední osobou. Příjemcem 

rozhodnutí je ten, komu je rozhodnutím ukládána povinnost nebo přiznáváno právo 

anebo prohlášeno právo nebo povinnost stanovená zákonem. Přiznat stejné právo nebo 

uložit stejnou povinnost lze ze stejného důvodu témuž příjemci rozhodnutí pouze 

jednou. 

Platební výměr (hromadný předpisný seznam), kterým správce místního 

poplatku vyměřil místní poplatek, je v právní moci, jestliže je účinný a současně se 

nelze proti němu odvolat (§ 103 odst. 1 daňového řádu). Vůči příjemci, poplatkovému 

subjektu, je platební výměr účinný okamžikem jeho oznámení (doručení nebo jiný 

zaprotokolovaný způsob seznámení příjemce s jeho obsahem – viz § 101 odst. 5 a 

6 daňového řádu). 53 

 

4.7. Obecně závazná vyhláška  

Obecně závazná vyhláška obce je v České republice právní předpis, vydávaný 

na základě zmocnění v čl. 104 odst. 3 Ústavy, zastupitelstvem obce v její samostatné 

působnosti. Obecně závazné vyhlášky mohou upravovat jen právní vztahy v mezích 

                                                 
53 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6691374  
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samostatné působnosti obce podle ust. § 7 a § 10 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve 

znění pozdějších předpisů, a v případě hlavního města Prahy, podle ust. § 44 zákona 

č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Obecně závazná 

vyhláška musí být v souladu se zákony České republiky a obec vyhláškou nesmí 

ukládat povinnosti právnickým nebo fyzickým osobám, pokud k tomu není zmocněna 

zákonem. V přenesené působnosti vydávají obce, vedle obecně závazných vyhlášek 

vydávaných zastupitelstvy v samostatné působnosti obcí, ještě tzv. nařízení obce, která 

schvaluje rada obce. Akty obce v samostatné působnosti, které nemají obecnou 

platnost, ale týkají se konkrétních osob či právních vztahů, mají formu usnesení, 

rozhodnutí nebo jiného opatření. 54 

 Ministerstvo vnitra, jakožto věcně příslušný ústřední orgán státní správy, na 

svých webových stránkách k zajištění jakési pomyslné jednotnosti a dodržení všech 

zásad novotvorby obcí řádně zveřejňuje metodiku a uvádí všechny potřebné vzory 

obecně závazných vyhlášek obcí pro jejich konečné zpracování. Svou metodiku přitom 

řádně aktualizuje podle platné či připravované nové právní úpravy. 55 

 

4.8. Vymáhání nedoplatků 

Zákon o místních poplatcích neobsahuje procesní ustanovení k problematice 

vymáhání nedoplatku na místním poplatku. Na vymáhání nedoplatku na místním 

poplatku se vztahují ustanovení § 175 až § 232 daňového řádu. Daňový řád dále 

předpokládá subsidiární použití zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. v případě, kdy daňový řád nestanoví něco jiného, použije se 

občanský soudní řád. V souladu s daňovým řádem lze vymáhání nedoplatku na 

místním poplatku uskutečnit způsobem daňové exekuce, vymáháním nedoplatku 

prostřednictvím soudního exekutora, uplatněním pohledávky v insolvenčním řízení 

nebo přihlášením nedoplatku do veřejné dražby. Správce místního poplatku má 

možnost volby, tj. může zvolit postup označený jako daňová exekuce nebo požádat 

o vymožení nedoplatku soudního exekutora. Obecné zmocnění pro správce místního 

poplatku k tomu, aby uplatnil daňovou pohledávku v řízení realizovaném podle právní 

                                                 
54      Wikipedie - otevřená encyklopedie: [on line]. [cit. 2016-02-12]. Dostupné z: 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C4%9B_z%C3%A1vazn%C3%A1_vyhl%C3%A1%C5
%A1ka_obce. 

55      Ministerstvo vnitra České republiky: [on line]. [cit. 2016-02-13]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/clanek/vzory-pravnich-predpisu-obci.aspx. 
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úpravy, která řeší bankrotové právo, nebo přihlášením nedoplatku do veřejné dražby, 

je způsobem vymáhání určeným pro zvláštní případy, které v oblasti vymáhání 

nedoplatků na místních poplatcích bude zřejmě přicházet v úvahu jen v málo 

případech. 56 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
56 Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z:  

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6695384 



- 30 - 
 

5. Obec Velká Losenice – historie a demografie 
 

Obec Velká Losenice s místní částí Pořežín se nachází v malebné oblasti 

Žďárských vrchů. Od severovýchodu je chráněna věncem lesů a kopců, kterým vévodí 

pověstmi opředený Peperek (675 m). Obec leží 10 km západně od Žďáru nad Sázavou 

v nadmořské výšce 540 m nedaleko silnice I. třídy č. 19, spojující Žďár nad Sázavou 

s Přibyslaví. Rozloha katastrálního území Velké Losenice je 1204 ha, Pořežína 286 ha, 

celkem 1490 ha. Velká Losenice byla původně hornickou osadou, zdejší horníci 

dobývali na Peperku stříbro. V jeho okolí směrem k Šlakhamrům a zámku Žďáru se 

těžil vápenec a pálilo vápno. První písemná zmínka o obci je z roku 1352, kde je již 

zmíněn kostel a několik stavení. Ke kulturním památkám v obci patří především 

původně gotický kostel sv. Jakuba Staršího s farou, kostnicí, zvonicí a střediskem 

Losík a ohradní zdí. Dále k nim patří čtvery Boží muka a domy č. p. 9, 23 a 30. Pamětní 

deskou je opatřen dům č. p. 24, kde žili předkové Karla Havlíčka Borovského. V 

Pořežíně se nachází tvrz - č. p. 1, mlýn .- č. p. 2 (bývalý hamr) a zvonička na návsi. 

Mezi přírodními zajímavostmi nelze opomenout již zmíněný kopec Peperek, přírodní 

rezervace Uhlířky a Losenický potok (velice zajímavá je procházka jeho údolím z 

Velké Losenice do Pořežína). Velká Losenice je přístupná po cyklistických stezkách 

(Velkolosenický okruh, Pořežínský okruh, cyklotrasa č. 4256 aneb od Sázavy k Sázavě 

za K. H. Borovským), po turisticky značených cestách a autobusovou nebo železniční 

dopravou. 57   

V obci je dále základní a mateřská škola, pošta, zdravotní středisko, informační 

centrum s knihovnou, hřbitov, nákupní středisko, fotbalové hřiště, kulturní dům, 

sportovní areál s tenisovými kurty a restaurací. Nechybí hospoda, cukrárna a další síť 

prodejen a služeb, zajišťujících základní potřeby obyvatel, včetně ubytování pro 

návštěvníky obce.  Po roce 2000 byl zahájen velkorysý program výstavby 65 

rodinných domků v lokalitách Pod Peperkem, Na Šípech a U Pily, kde byla také 

vybudována průmyslová zóna. Místní občané většinou dojíždějí za prací do 

nedalekého Žďáru nad Sázavou, do Přibyslavi i do Havlíčkova Brodu. Mezi největší 

podniky působící v obci patří Zemědělské družstvo Velká Losenice. Je zde zastoupeno 

i podnikaní, a to jak právnických, tak fyzických podnikajících osob.   

                                                 
57      Obec Velká Losenice: [on line]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: http://www.losenice.cz/zakladni-

udaje/. 
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Velká Losenice patří do Svazku obcí Pod Peperkem a Svazku obcí 

Přibyslavska. V rámci Svazu obcí Pod Peperkem byla vybudována kompostárna na 

zpracování biologicky rozložitelných odpadů v Sázavě. V únoru roku 2007 se obec 

stala členem MAS Havlíčkův kraj, jejímž prostřednictvím jsou zajišťovány prostředky 

na realizaci některých investičních akcí. 58 

Podle aktuálně zveřejňovaných statistických údajů obecního úřadu je k trvalému 

pobytu na území obce Velká Losenice přihlášeno celkem 1.231 obyvatel s věkovým 

průměrem 37 let. Z tohoto počtu jde o 615 mužů s věkovým průměrem 36 let. Žen 

bydlí v obci 616 a jejich průměrný věk je 38 let. 59      

 

5.1.  Samospráva Obce Velká Losenice  

Obec Velká Losenice je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je 

složeno z 15 členů,  volených ve volbách do zastupitelstev obcí na čtyřleté období. 

Zastupitelstvo obce rozhoduje o věcech patřících do samostatné působnosti obce a 

schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání zastupitelstva 

obce je veřejná. O místě, době a navrženém programu jednání připravovaného 

zasedání zastupitelstva, informuje obecní úřad alespoň 7 dní před zasedáním 

zastupitelstva obce, a to jak její členy, tak občany obce. Ke zveřejňování všech 

informací využívá obec své úřední desky, umístěné na budově obecního úřadu, ale 

především svých webových stránek.60 Současní členové zastupitelstva obce byli 

v řádných volbách zvolení pro funkční období 2014 – 2018 a jsou jimi Miloslav Černý, 

Ing. Bc. Miroslav Černý, Ing. Marta Doležalová, Bc. Svatopluk Klusáček, Ing. Josef 

Králíček, Mgr. Miroslav Kružík, Ing. Milan Lempera, Zdena Mužátková, Josef Pátek, 

Mgr. Radek Pátek, Josef Ptáček, Vít Rosecký, Marie Růžičková, Ing. Jan Souček a 

Prokop Šenkýř. Starosta obce je volen členy zastupitelstva obce z jejich vlastních řad. 

Pro výkon funkce starosty může, vyžaduje-li to povaha této funkce, být dlouhodobě 

uvolněn ze svého původního pracovního místa. Zastupuje obec navenek a je jejím 

statutárním zástupcem. Stojí taktéž v čele obecního úřadu. Starostou obce byl na 

ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. listopadu 2014, zvolen 

Miloslav Černý.  Rada obce je výkonným orgánem obce v oblasti samostatné 

                                                 
58      Obec Velká Losenice: [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: http://www.losenice.cz/zakladni-

udaje/. 
59      Tamtéž 
60      Obec Velká Losenice: [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: http://www.losenice.cz/. 
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působnosti a ze své činnosti odpovídá zastupitelstvu obce. V oblasti přenesené 

působnosti přísluší radě rozhodovat, jen stanoví-li tak zákon. Rada obce se schází 

podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Všichni členové rady obce, zvolení na 

funkční na stejné volební období, jsou zároveň zastupiteli. Obecní úřad tvoří starosta, 

místostarosta a dva další zaměstnanci (úředníci), zařazení do obecního úřadu. Obecní 

úřad ve Velké Losenici pro své občany   

� vykonává úkony v oblasti samostatné působnosti 

         •  plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, 
• pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti 

� vykonává přenesenou působnost podle zvláštního právního předpisu. 61 

Obec Velká Losenice má ze zákona povinně zřízen finanční výbor a kontrolní 

výbor, jako své výkonné orgány. Členy těchto orgánů však nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník ani jiné osoby, zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 

obecním úřadu. Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a 

finančními prostředky obce a plní další úkoly dané zastupitelstvem. Sestává z pěti 

členů. Kontrolní výbor  kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, 

dále dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 

samostatné působnosti a plní další úkoly, uložené mu zastupitelstvem. Sestává ze tří 

stálých členů, kteří jsou voleni pro stejné funkční období jako 

zastupitelstvo. Zřízenými pracovními orgány rady obce jsou majetková, bytová, 

kulturní a školní komise. V čele všech těchto orgánů stojí vždy předseda. 

 

5.2.  Místní poplatky Obce Velká Losenice  

Obec Velká Losenice, resp. zastupitelstvo obce za dobu své samosprávní 

činnosti se usneslo ve vztahu k místním poplatkům již několika obecně závazných 

vyhlášek. Buďto se jednalo o obecně závaznou vyhlášku, která reagovala na aktuální 

změny obecných právních předpisů62, a kterou se původní obecně závazná vyhláška 

                                                 
61      Podle ust. § 61 odsst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, 

s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce podle ust. § 109 téhož zákona. 
62      Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 10b. 
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měnila nebo doplňovala, anebo bylo usnesením rozhodnuto o vydání vyhlášky zcela 

nové, jejíž účinností zároveň přestala platit obecně závazná vyhláška stávající. 

        V současné době jsou pro území obce platné dvě obecně závazné vyhlášky, 

týkající se místních poplatků. Tou první je obecně závazná vyhláška Obce Velká 

Losenice č. 2/2010, o místních poplatcích63, kterou zastupitelstvo vydalo dne 16. 12. 

2010, kterou byly původně zavedeny místní poplatky: 

 

• Poplatek ze psů, 

• Poplatek za lázeňský pobyt nebo rekreační poplatek, 

• Poplatek za užívání veřejného prostranství, 

• Poplatek ze vstupného, 

• Poplatek z ubytovací kapacity, 

• Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního 
předpisu64 (dále jen „poplatek za provozování výherních hracích 
přístrojů“) 

 

Přílohu této obecně závazná vyhlášky tvořily i seznamy objektů, vytyčujících 

prostor, považovaný za veřejné prostranství, podléhající poplatkové povinnosti (např. 

u poplatků za užívání veřejného prostranství nebo ze vstupného).  

S ohledem na aktuální změny hned několika souvisejících právních předpisů, 

byla takto původně vydaná obecně závazná vyhláška změněna a zároveň doplněna 

obecně závaznou vyhláškou Obce Velká Losenice č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje 

obecně závazná vyhláška Obce Velká Losenice o místních poplatcích č. 2/2010.65 

Zásadní změnou bylo doplnění možných způsobů oznamovacích povinností, 

plynoucích z poplatků a zrušení místního poplatku za provozování výherních hracích 

přístrojů. 

Dne 10. 12. 2015 se na dalším ze svých veřejných zasedání usneslo na vydání 

obecně závazné vyhlášky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu (dále jen „o místním poplatku za komunální odpad“).66 Předpisem, vyvěšeným 

                                                 
63      Viz příloha č. 1. 
64      Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů 
65      Viz příloha č. 2. 
66      Viz příloha č. 3. 
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na úřední desce Obecního úřadu Velká Losenice dne 11. 12. 2015 a sejmutého dne 28. 

12. 2015, se tak stala účinnou nová obecně závazná vyhláška, která zcela nahradila 

původní vyhlášku č. 3/2012, o místním poplatku za komunální odpad a vyhlášky č. 

1/2014, kterou se vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za komunální odpad, a místní 

poplatek byl po cenové úpravě (vyrovnání) opět zaveden. Hlavním důvodem časté 

změny této obecně závazné vyhlášky je stále měnící se cena služeb, spojených 

s likvidací odpadů obecně. V obci Velká Losenice zajišťuje služby spojené s odvozem 

a částečnou likvidací veškerého komunálního odpadu fa. ODAS, spol. s r. o., sídlící v 

nedalekém Žďáru nad Sázavou.  

 Příjmy a výdaje Obce Velká Losenice v oblasti odpadů, stejně jako výše 

příjmů, spojených s výběrem místních poplatků v obci, jsou jasně patrné ze 

zveřejněného obecního rozpočtu.67  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
67      Viz příloha č. 4. 
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6. Závěr  

Tato bakalářská práce přináší základní přehled o právních předpisech 

upravujících organizaci veřejné správy, přičemž se podrobněji zaměřuje na 

normotvorbu obce Velká Losenice, jakožto samostatného samosprávného celku ve 

vztahu ke správě jak místních, tak i  některých dalších poplatků. Občanům je ze strany 

obce, což ostatně mohu i já sám jako občan s trvalým pobytem v této obci také 

potvrdit, zaručována dostupnost veřejné správy, a to jak v místě jejich trvalého, tak 

popř. přechodného bydliště nebo sídla, ale i dostupnost kontaktních míst v obci nebo 

obcích, které jsou svým organizačním zřízením, postaveny do role obce s rozšířenou 

působností v rámci jejich bydliště nebo sídla. A tato dostupnost je občanům 

poskytována jak elektronicky, a to prostřednictvím sítě internet, tak fyzicky, formou 

dalších poskytovaných služeb, např. smluvně zajišťovanou autobusovou dopravou.  

Hlavní část práce je zaměřena na tzv. legalitu zavedení místních poplatků. 

V práci jsou uvedeny konkrétní druhy jednotlivých místních poplatků zavedených 

v obci Velká Losenice, určení jejich výše a vzájemné srovnání s platnou právní 

úpravou. Pro úplnost nemůže chybět historie a demografické uspořádání obce. 

V závěru práce bych velmi rád uvedl, že získané informace a zkušenosti, 

kterých se mi při zpracování této bakalářské práce dostalo, velmi obohatily mé 

současné bakalářské studium a bezesporu mohou být nejen pro mě samotného 

přínosem, zejména v pochopení fungování veřejné správy. 
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7. Resumé 

This bachelor thesis brings some overview of legal regulations on public 

administration organization while it is focused in more details on rule-making of 

municipality of Velká Losenice as an independent self-government administrating 

both local and some other fees. This municipality guarantees its citizens, which I also 

can confirm as a permanent resident of this municipality, the availability of public 

administration not only at their permanent residence and temporary residence but also 

the availability of contact points in a municipality or municipalities which thanks to 

their organization play the role of municipalities with extended powers. This 

availability is provided both in an electronic way via the internet and in a physical way 

in a form of other services, e.g. some contracted bus service.   

            The key part of this thesis is aimed at so called legality of some local fees 

introduction. Some particular local fees introduced in the municipality of Velká 

Losenice are presented in this thesis as well as a determination of their amount and 

their comparison with an applicable legislation. And undoubtedly it is necessary to 

mention the demography of this municipality.  

 At the closure of this thesis I would like to appreciate the fact that the 

knowledge and experience I have got in the course of work over the thesis contribute 

to my present bachelor studies and I believe that not only me but also the others 

understand the public administration working thanks to it. 
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NAHODIL, František. A kol. Veřejné finance v České republice. Plzeň: Vydavatelství 
a nakladatelství Aleš Čeněk, 2009, 359 s. ISBN 978-80-1380-162-5. 

PELC, Vladimír. Místní poplatky. 2 vydání. Praha: C. H. Beck. 2013, 222 s.                  
ISBN 978-80-7400-454-4 

POMAHAČ, Richard. VIDLÁKOVÁ, Olga. Veřejné správa. Plzeň: C. H. Back, 2002, 
285 s.  ISBN  80-7179-748-0 

ZUZÁK, Roman. KŘÍŽ, Josef. KRNINSKÁ, Růžena. Řízení administrativních 
procesů v organizacích. 1. vydání Praha:  Alfa 2009, 159 s.                                         
ISBN 978-808-7197-226. 

 
8.2. Zákony a jiné obecné právní předpisy 

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava, ve znění pozdějších změn a doplnění  

Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny 
základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy 
Československé socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.  

Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění 
zákona č. 121/2000 Sb. 

Zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, ve znění 
ústavního zákona č. 176/2001 Sb. 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.  

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 131/2000 Sb., o Hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních 
vztazích, ve znění pozdějších předpisů. 

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

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o 
změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení vlády č. 399/2011 Sb., o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro 
jadernou bezpečnost, ve znění pozdějších předpisů. 
 
Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 195/1999 Sb., o požadavcích na 
jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní 
připravenosti.  

Vyhláška MF č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, ve znění 
pozdějších předpisů. 
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8.3. Právní předpisy místní samosprávy 

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 2/2010, o místních poplatcích. 

Obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje 
obecně závazná vyhláška obce Velká Losenice č. 2/2010, o místních poplatcích. 
 

8.4. Internetové zdroje 

Citace.cz. Portál pro generování citací. [on line]. [cit. 2015-10-16]. Dostupné z: 
http://www.citace.com/.  

Deník veřejné správy. [on line]. [cit. 2016-03-04]. Dostupné z: 
http://www.denik.obce.cz/. 

Ministerstvo financí České republiky: [on line]. [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/. 

Ministerstvo vnitra České republiky: [on line]. [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: 
http://www.mvcr.cz/. 

Obec Velká Losenice: [on line]. [cit. 2015-12-07]. Dostupné z: 
http://www.losenice.cz/. 
 
Wikipedie - otevřená encyklopedie. [on line]. [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/.   
 
Zákony pro lidi – Sbírky zákonů České republiky v aktuálním, konsolidovaném znění.  
[on line]. [cit. 2015-12-09]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/. 
 

8.5. Jiné zdroje 

Novinky. Regionální měsíčník pro subregion Velké Dářko, Bohdalov, Hamry nad 
Sázavou, Velká Losenice, Sázava, Vojnův Městec a Polnička. Vydání č. 12/2015, 
ročník 17.  
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     9. Přílohy  
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9.1.  Příloha č. 1 – Obecně  závazná  vyhláška  obce Velká Losenice 
č. 2/2010, o místních poplatcích. 
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9.2. Příloha č. 2 – Obecně  závazná  vyhláška  obce  Velká  Losenice 
č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná  vyhláška 
obce Velká Losenice o místních poplatcích č. 2/2010. 
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9.3. Příloha č. 3   –  Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (pozn. na 
úřední desce zveřejněno bez potřebných úředních náležitostí) 
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9.4. Příloha č. 4   –  Rozpočet obce Velká Losenice na rok 2016. 
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