
174/2012 Sb. 
ZÁKON 

ze dne 2. května 2012, 
kterým se m ění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů 
 
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 

Čl. I 
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., 
zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 
149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 229/2003 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona 
č. 348/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 
Sb., zákona č. 329/2011 Sb. a zákona č. 458/2011 Sb., se mění takto: 
 
1. § 10b zní: 

„§ 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) 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) 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) 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.“. 

 
2. Za § 11 se vkládá § 12, který zní: 
 

„§ 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.“. 
 

Čl. II 
Přechodné ustanovení 

 
Poplatkové povinnosti za kalendářní rok 2012 a za předchozí kalendářní roky se řídí 
dosavadními právními předpisy. 
 

Čl. III 
Účinnost 

 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012. 

 
Němcová v. r. 

Klaus v. r. 
Nečas v. r. 

 


