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Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra

Novela zákona o místních poplatcích 
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Novela zákona o místních poplatcích

➢ Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní
tisk 286/8/ - vrácený Senátem - projednán na 35. schůzi
Poslanecké sněmovny (15. října 2019)

➢ Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona ve znění
předloženém Senátu – účinnost od 1. ledna 2020

➢ Zákon podepsán prezidentem republiky dne 23. října 2019
30. října 2019 odesláno ke zveřejnění ve Sbírce zákonů

➢ Vyjde zítra pod číslem 278/2009

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=286
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Nejdůležitější změny 

➢ Zavádí se nový poplatek z pobytu (ruší se poplatek z ubytovací
kapacity a poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt)

➢ Může zavést formou OZV kterákoliv obec – není vázán na žádné
specifické podmínky

➢ Poplatník poplatku - osoba, která není v obci přihlášena
➢ Předmětem poplatku – krátkodobé pobyty nejvýše do 60 dnů po

sobě jdoucích
➢ Sazba poplatku : pro rok 2020 částka 21 Kč

pro rok 2021 částka 50 Kč

Další podrobné informace : Metodický materiál rozeslán všem
obcím
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Místní poplatky od 1. 1. 2020 
• poplatek ze psů, 
• poplatek z pobytu, 

• poplatek za užívání veřejného prostranství, 
• poplatek ze vstupného, 
• poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí měst, 
• poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, 
• poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho 

připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. 
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Novela zákona o místních poplatcích                      
vybrané věcné úpravy poplatků

Poplatek ze psů  

Nově:

➢ výslovná poplatková povinnost i pro cizince; 

➢ změna nároku na nižší sazbu poplatku - poživatelé důchodů
nově věkové kritérium 65 let
sazba činí až 200 Kč, u druhého a dalšího až 300 Kč

➢ nově osvobozeny všechny osoby provozující útulek pro zvířata 
bez ohledu na zřizovatele
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Novela zákona o místních poplatcích 2019

Další důležité změny

• ohlašovací povinnost – nevztahuje se na údaje, které správce
poplatku může zjistit autorizovaným způsobem z rejstříků a evidencí
do nichž má obec přístup

• Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce

• Nově může obec v OZV upravit :

• Vyloučení povinnosti podat ohlášení
• Další osvobození od poplatku
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Doporučený postup pro obce
➢ zrušení poplatku z ubytovací kapacity a poplatku za lázeňský nebo rekreační 

pobyt 

nezbytné provést v roce 2019 s účinností nejpozději od 1. 1. 2020

➢ zavedení poplatku z pobytu  

možno provést v roce 2019 s účinností nejdříve od 1. 1. 2020 a kdykoliv 
později

➢ změna (vydání nových) OZV s ročním poplatkem
o místním poplatku ze psů
o místním poplatku za provoz systému nakládání s odpady 

nezbytné provést v roce 2019 s účinností od 1. 1. 2020

➢ změna (vydání nových) OZV u ostatních místních poplatků
vhodné provést v roce 2019 s účinností od 1. 1. 2020 

lze provést i během roku 2020                                                       
POZOR– při výběru poplatků přednost zákona před OZV   
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Novela zákona o místních poplatcích 2019 –
metodická pomoc při tvorbě OZV

Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání
obecně závazných vyhlášek (včetně vzorů) rozeslány všem
obcím

Aktualizované vzory obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích jsou dostupné na webových stránkách Ministerstva
vnitra pod odkazem:

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-
1-1-2020.aspx.

https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-1-1-2020.aspx
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Novela zákona o místních poplatcích 2019 –
metodická pomoc při tvorbě OZV

Metodická pomoc obcím  :

Konzultační dny, semináře 
Telefony :        974 816  453

974 816  456

974 816  435   

974 816  431 
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Aktuální legislativní úkoly odboru 

➢ Novela zákona o úřednících ÚSC

➢ Novela zákonů  o ÚSC (o obcích, o krajích, o hlavním městě 
Praze)   

➢ Novela Nařízení Vlády č.  318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků

➢ Novela informačního zákona

➢ Zákon o Sbírce právních předpisů ÚSC a některých správních 
úřadů
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Novela zákona o úřednících
Aktuální stav :
30.10. projednána ve vládě  - postupuje do Poslanecké sněmovny

Mimo jiné umožňuje :
V oblasti  ZOZ :

- Možnost získat ZOZ i pro neúředníky
- Možnost získat osvědčení ZOZ při úspěšném absolvování zkoušky jen z 

obecné části
V oblasti vzdělávání úředníků
- Vypuštění tzv. soft skills - měkkých dovedností ze systému akreditací
- Zkrácení povinného prohlubování kvalifikace úředníka z 18 prac. dnů na 

9 prac. dnů po dobu 3 následujících let
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Novelizace
zákonů o územních samosprávných celcích

Aktuální legislativní stav: 

➢ koncem září 2019 zahájeno spojené vnitřní a vnější 
připomínkové řízení (termín pro zaslání připomínek je 
17. 10. 2019)

➢ materiál je dostupný na: https://apps.odok.cz/veklep-
detail?pid=ALBSBG6AW2GB

https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBG6AW2GB
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Společenství obcí
(dobrovolný svazek obcí sui generis)

➢ Na základě spolupráce MV a Svazu měst a obcí

➢ Specifická forma dobrovolného svazku obcí, sdružující zákonem
předpokládaný počet obcí správního obvodu ORP (3/5 obcí správního
obvodu)

➢ Cílem je umožnit (na základě výslovného ustanovení zákona), aby obce mohly
zajišťovat výkon správního činností prostřednictvím Společenství obcí

➢ Skrze jeho zaměstnance, na kterého se bude vztahovat právní režim zákona o
úřednících ÚSC (zejména prokázání zvláštní odborné způsobilosti)

➢ Nejde o přenesení výkonu veřejné moci obce na společenství, ale o výkon
veřejné správy obcí skrze zaměstnance společenství,

14
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Technické změny v oblasti odměňování zastupitelů

➢ Možnost penzijního připojištění i pro neuvolněné zastupitele
(dosud z rozhodnutí zastupitelstva jen pro zastupitele uvolněné)

➢ Přiznání „ošatného“ i členům zastupitelstva kraje (za účast na
významných obřadech)

➢ Proplácení dovolené : nevyčerpá-li UČ ZO ke dni ukončení funkce
část dovolené za kalendářní rok, ve kterém došlo k ukončení uvolněné
- obec poskytne náhradu za nevyčerpanou dovolenou

➢ Nevyčerpaná dovolená z předchozího kalendářního roku se

nenahrazuje

15
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Povinnost zveřejňovat zápis z jednání 
zastupitelstva usnesení rady 

➢ Zveřejnění do 10 dnů ode dne pořízení zápisu

➢ Jen způsobem umožňujícím dálkový přístup a to na dobu
nejméně 5 let

➢ Bez obsahového omezení (tak, aby zveřejnění nebylo pro obce
a kraje „pracné“, spojené se složitou anonymizací osobních údajů
a dalších informací)

➢ Výslovná možnost pořizovat i zveřejňovat zvukový či
obrazový záznam z jednání zastupitelstva – bez obsahového
omezení

16
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Upřesnění práv člena zastupitelstva obce/kraje

Upřesňuje se právo zastupitele obracet se na orgány obce s
podněty a připomínkami

• Specifikace práva zastupitele obracet se na orgány obce (starostu,
místostarostu, obecní úřad) a na právnické osoby obce (jednočlenné
nebo ovládané) s připomínkami a podněty ve věcech související s
výkonem jeho funkce

o Výslovně se stanoví, že zastupiteli je nutné odpovědět do 15 dnů ode dne

doručení (s možností prodloužit o dalších 15 dní)
o O prodloužení musí být člen ZO informován
o Neobdrží-li vyjádření či je považuje za nedostatečné může do 30 dnů

požádat ZO o prověření způsobu vyřízení
o ZO přijme na nejbližším zasedání odpovídající opatření
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Upřesnění práv člena zastupitelstva obce/kraje

Upřesňuje se právo na informace zastupitele

Má právo požadovat informace, které souvisí s výkonem jeho funkce

od obce, org. složek obce, od právnických osob zřízených či
založených obcí nebo které obec ovládá

o Možnost žádat úhradu nákladů – mimořádně rozsáhlé množství
o Sjednocení lhůty se zákonem o svobodném přístupu k informacím

(15 dní s možností prodloužit o dalších 15 dní)
V případě požadavku o informaci vztahující se ke zveřejněnému
programu připravovaného zasedání ZO – musí mu být informace
poskytnuta do 3 prac. dnů ode dne doručení
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Novela NV č. č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků

➢ dle údajů zveřejněných ČSÚ nárůst hrubé měsíční nominální
mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním
hospodářství mezi roky 2017 a 2018 dosáhl v ČR 7,5 %
povinnost MV předložit novelu NV

➢ navrhuje se plošně navýšit odměny členům zastupitelstev
ÚSC o 7,5 % s účinností od 1. ledna 2020 = navýšení kopíruje
uvedený ukazatel

➢ termín pro zaslání připomínek uplynul dne 23. října 2019

➢ aktuálně se vypořádávají zásadní připomínky vzešlé
z meziresortního připomínkového řízení
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Novela NV č. č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků

Připomínkové místo Připomínka
1

.
Svaz měst a obcí ČR Požadavek na navýšení o 10%

2

.
Sdružení místních 
samospráv ČR

Požadavek na navýšení o 10%
V dlouhodobém výhledu požadavek na kompenzaci ve

výši 50% výdajů určených na odměňování členů ÚSC
formou zvláštní kapitoly ve státním rozpočtu. Výkyv
výdajů navrhují pokrýt účelovým transferem finančních
prostředků z vládní rozpočtové rezervy.

3

.
Ministerstvo financí Požadavek na navýšení maximálně o 5,7 % - stejně jako

zvýšení nárůstu meziročních daňových příjmů u obcí a
krajů mezi roky 2017 a 2018.

4

.
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Novela NV č. č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků

➢ předpokládaná účinnost od 1. 1. 2020

➢ pro uvolněné = automatické zvýšení 

➢ pro neuvolněné = zvýšena maximální výše odměny 

➢ obcím bude po schválení poskytnuta metodická 
pomoc    
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Změna právní úpravy v oblasti odměňování 
členů zastupitelstev ÚSC

• novela zákonů o obcích, krajích a hl. m. městě Praze vyšla ve Sbírce
pod č. 263/2019 Sb. - účinnost od 1. 1. 2020

• novela stanoví pravidlo, kterým se omezuje výše odměny při
souběhu funkcí uvolněného člena zastupitelstva ÚSC s funkcí
poslance, senátora nebo člena vlády

• ÚSC bude při souběhu těchto funkcí uvolněnému členovi
zastupitelstva poskytovat odměnu jen ve výši 0,4 násobku odměny,
která by jinak uvolněnému členovi zastupitelstva ÚSC náležela

• novela se nijak netýká neuvolněných členů zastupitelstva ÚSC v
uvedených funkcích
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Sbírka právních předpisů ÚSC a některých 
správních úřadů

Aktuální legislativní stav: 

➢ Vláda návrh zákona projednala a schválila dne 30. 7. 2019 svým
usnesením č. 537.

➢ Materiál byl předán Parlamentu a je veden jako sněmovní tisky
č. 575 a č. 576

➢ Materiál je dostupný na: 
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=575
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=576

➢ Předpokládaná účinnost 1. 1. 2021 

http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=575
http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=576
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Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
Ministerstva vnitra

Náměstí Hrdinů 3
140 21  Praha 4

Telefon: 974 816 411

974 816 429

Fax: 974 816 816

E-mail: odbordk@mvcr.cz

Web: www.mvcr.cz/odk

mailto:odbordk@mvcr.cz
http://www.mvcr.cz/odk
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Děkuji za pozornost


