Platné znění s vyznačením změn a doplnění podle návrhu zákona
****
§ 10b
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý
pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území
České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná
ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické
osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit
jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je na základě rozhodnutí
soudu umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení
pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
(4) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba žijící v domově pro osoby se
zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem a chráněném
bydlení.
(5) V případě vzniku nároku na osvobození v průběhu kalendářního roku se
použije ustanovení § 10b odst. 8 obdobně.
(3) (6) 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.
(4) (7) Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a
kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu na osobu.

(5) (8) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku, se poplatek
platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví
v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro
stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
§ 10c
(1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku16) zhodnoceného možností připojení na
obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o
vodovodech a kanalizacích. Má-li k tomuto stavebnímu pozemku vlastnické právo více
subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený
v odstavci 1.
(3) Sazba poplatku nesmí přesáhnout rozdíl ceny stavebního pozemku bez možnosti
připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace a ceny stavebního pozemku
s touto možností. Cena stavebního pozemku v obci se stanoví podle zvláštního právního
předpisu17) v kalendářním roce, ve kterém nabylo právní moci kolaudační rozhodnutí18) pro
stavbu vodovodu nebo kanalizace obcí vybudované. Výše sazby na 1m2 zhodnoceného
stavebního pozemku stanoví obec v obecně závazné vyhlášce.
§ 11
(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
(2) Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem poplatku včas nebo ve správné výši,
vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.
(3) Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může
obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.
(4) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut,
se neuplatňují.
§ 12
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný
zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.
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§ 12
(1) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají
za zaplacení poplatku zákonní zástupci nezletilého poplatníka společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě procesní postavení poplatníka.
(2) Nezaplatí-li zákonní zástupci poplatek za nezletilého poplatníka, vyměří
obecní úřad poplatek jednomu z nich. Poplatek vzniklý v době nezletilosti poplatníka
nelze tomuto poplatníkovi vyměřit ani po dosažení zletilosti.
(3) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek omezen ve své
svéprávnosti a byl-li mu jmenován opatrovník pro správu jmění, odpovídá za zaplacení
poplatku tento opatrovník; opatrovník pro správu jmění má v takovém případě
procesní postavení poplatníka.
§ 13
zrušen
§ 14
(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území
zavedla.
(2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti
jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a zánik poplatkové
povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od
poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají
poplatku za užívání veřejného prostranství.
(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
§ 14a
(1) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný
identifikátor14a), byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další
adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny
jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto
služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět
poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
c) údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti.
(2) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu
Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo
Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
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(3) Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen ohlásit písemně obecnímu
úřadu, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na
osvobození.
(3) (4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce
povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.
§ 15
Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené
působnosti.
§ 16
Obecní úřad a krajský úřad využívají pro účely řízení o místních poplatcích
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z informačního systému cizinců.
(2) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a
stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky,
datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o
prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti, popřípadě jako den,
který nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) místo a okres narození, v případě narození v cizině místo a stát,
d) rodné číslo,
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) adresa místa trvalého pobytu,
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
h) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení a adresa místa pobytu zákonných
zástupců.
(4) Využívanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) rodné číslo,
d) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se cizinec narodil na území České
republiky, místo a okres narození,
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství,
f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,
g) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.
(5) Z údajů podle odstavců 1 až 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové
údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. Údaje, které jsou vedeny jako referenční
údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel
nebo informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
§ 16a
Pořádkovou pokutu za nesplnění ohlašovací povinnosti poplatníka nebo plátce
poplatku lze uložit bez výzvy obecního úřadu k jejímu splnění.
§ 16b
(1) Obecní úřad může z moci úřední poplatek zcela nebo částečně prominout při
mimořádných, zejména živelních, událostech.
(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem subjektům, jichž se
důvod prominutí týká, a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
(3) Rozhodnutí oznamuje obecní úřad vyvěšením na své úřední desce a zároveň
ho zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
****
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