
Pozměňovací a jiné návrhy 

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

(tisk 219)

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

A. Pozměňovací  návrhy obsažené v usnesení  garančního rozpočtového výboru č.  191 z 
18. schůze konané dne 28. 1. 2015  (tisk 219/4)

„ZÁKON

 ze dne …2015,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o místních poplatcích

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. 348/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona č. 
30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 
142/2012 Sb. a zákona č. 174/2012 Sb., se mění takto:

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

„(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) 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,

b) 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,

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

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

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 10b odst. 6 se za slovo „domu“ vkládají slova „nebo změny umístění podle odstavce 3“ a 
slova „nebo vlastnictví“ se nahrazují slovy „ , vlastnictví nebo umístění“.

Zákony pro lidi - Monitor změn (http://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=114017)



3. § 12 zní:

 „§ 12

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý nebo 
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění,  přechází  poplatková  povinnost  tohoto  poplatníka  na  zákonného  zástupce  nebo  tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2) V případě  podle  odstavce  1  vyměří  obecní  úřad  poplatek  zákonnému  zástupci  nebo 
opatrovníkovi poplatníka.

(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
společně a nerozdílně.“.

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

„§ 16a

Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu 
zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím 
k okolnostem daného případu ospravedlnit.

§ 16b

(1)  Zastupitelstvo  obce  může  z  moci  úřední  poplatek  nebo  jeho  příslušenství  zcela  nebo 
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům, 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.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

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

2. Ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne vyhlášení 
tohoto  zákona,  lze  použít  pro  poplatek  nebo jeho  příslušenství  vzniklé  přede  dnem vyhlášení 
tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II 
bodu 2, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.“.
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B. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení ústavně právního výboru č. 89 z 24. schůze 
konané dne 14. 1. 2015 (tisk 219/3)

„ZÁKON 

ze dne …2015,

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

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Změna zákona o místních poplatcích

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. 348/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 183/2010 Sb., zákona  č. 
30/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona  č. 
142/2012 Sb. a zákona č. 174/2012 Sb., se mění takto:

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

„(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) 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,

b)  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,

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

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

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

2. V § 10b odst. 6 se za slovo „domu“ vkládají slova „nebo změny umístění podle odstavce 3“ a 
slova „nebo vlastnictví“ se nahrazují slovy „ , vlastnictví nebo umístění“.

3. § 12 zní:

 „§ 12

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý nebo 
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho 
jmění,  přechází  poplatková  povinnost  tohoto  poplatníka  na  zákonného  zástupce  nebo  tohoto 
opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
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(2)  V případě  podle  odstavce  1  vyměří  obecní  úřad  poplatek  zákonnému  zástupci  nebo 
opatrovníkovi poplatníka.

(3)  Je-li  zákonných  zástupců  nebo  opatrovníků  více,  jsou  povinni  plnit  poplatkovou 
povinnost společně a nerozdílně.“.

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

„§ 16a

Zastupitelstvo obce může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu 
zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím 
k okolnostem daného případu ospravedlnit.

§ 16b

(1)  Zastupitelstvo  obce  může  z  moci  úřední  poplatek  nebo  jeho příslušenství  zcela  nebo 
částečně prominout při mimořádných, zejména živelních událostech.

(2) Rozhodnutím podle odstavce 1 se promíjí poplatek všem poplatníkům, 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.“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

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

2. Ustanovení § 16a a § 16b zákona č. 565/1990 Sb., ve znění účinném ode dne vyhlášení tohoto 
zákona,  lze  použít  pro  poplatek  nebo  jeho  příslušenství  vzniklé  přede  dnem  vyhlášení  tohoto 
zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016 s výjimkou ustanovení čl. I bodu 4 a čl. II 
bodu 2, která nabývají účinnosti dnem vyhlášení tohoto zákona.“.

Pozměňovací návrhy přednesené ve druhém čtení dne 9. dubna 2015

C. Poslanec Petr Kudela

V § 10b v nově vloženém odstavci 3 na konci písmene c) čárku nahradit tečkou a vypustit 
slovo „nebo“ a vypustit písmeno d). Takže celý odstavec 3 bude znít: 
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„(3) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je

a) 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,

b) 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,

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

D. Poslankyně Jana Fischerová (poslanec Vladislav Vilímec)

V bodě 4 pozměňovacího návrhu obsaženého ve sněmovních tiscích 219/3 a 219/4 se v paragrafech 
16a a 16b slova „Zastupitelstvo obce“ nahrazují slovy „Obecní úřad“.

E. Poslanec Ladislav Šincl  – přihlásil se k textu komplexního pozměňovacího návrhu, který 
byl rozdán pod číslem 219/4 a je uveden pod písmenem A a B.

V Praze dne 9. dubna 2015

Ing. Ladislav   Š i n c l, v.r.
zpravodaj garančního rozpočtového výboru  

JUDr. Jeroným   T e j c, v.r. 
zpravodaj ústavně právního výboru
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