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Text novelizovaných zákonů v platném znění  
s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 

 
 

Ustanovení zákona o místních poplatcích 
 

ZÁKON 
ze dne 13. prosince 1990 

o místních poplatcích 
 

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 

ČÁST PRVNÍ 
Úvodní ustanovení 

§ 1 

 Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):  
a) poplatek ze psů,   
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,   
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,  
d) poplatek ze vstupného,  
e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst, 
f) poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů,  
g) f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace,. 
g) poplatky za komunální odpad. 

 
 

Hlava VI 
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů 

§ 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. 
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(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 podle odstavce 1 písm. a), 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, nebo 

c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.  
(4)  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.  

(5)  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.  
(6)  V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k 

individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v 
průběhu kalendářního roku, se poplatek 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. 

Hlava VII 
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace 
 

Hlava VII 
Poplatky za komunální odpad 

Díl 1 
Obecné ustanovení 

 
§ 10d 

(1) Poplatky za komunální odpad jsou  
a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a 
b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

(2) Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků podle 
odstavce 1. 
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Díl 2 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství  

§ 10e 
Subjekt poplatku 

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je  
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na 
území obce. 

 
§ 10f 

Předmět poplatku 
Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá 

možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána 
c) přihlášením v této obci, 
d) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází 
na území této obce. 

 
§ 10g 

Osvobození od poplatku 
Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, 

které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je 
e) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné 

obci a má v této jiné obci bydliště, 
f) 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, 

g) 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, 

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

i) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení. 

 
§ 10h 

Výše poplatku 
(3) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč. 
(4) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení 

fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci 
a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo 
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena. 

(5) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví 
jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
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rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, 
na jehož konci 
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba, 
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo 
c) je poplatník od poplatku osvobozen. 

 
 

Díl 3 

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

§ 10i 
Subjekt poplatku 

Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je 
d) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo 
e) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. 

 
§ 10j 

Předmět poplatku 
Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je 

odkládání směsného komunálního odpadu z  jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce. 

 
§ 10k 

Základ poplatku 
(1) Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
za dílčí období je 

a) hmotnost odpadu odloženého z  nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech 
připadajícího na poplatníka, 

b)   objem odpadu odloženého z  nemovité věci za toto dílčí období v litrech 
připadajícího na poplatníka, nebo 

c)  kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí 
období v litrech připadající na poplatníka. 
(2) Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů podle odstavce 1. 
(3) Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období 
nebo objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na 
dílčí období připadající na poplatníka je  

f) podíl  
1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí 

období nebo objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto 
nemovitou věc na dílčí období a  

2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího 
období, nebo 

g) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období 
nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období 
v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba. 
(4) Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše 
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h)  10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu, 
i)  60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích 

prostředků. 
 

§ 10l 
Sazba poplatku 

Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše 
j) 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu, 
k) 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích 

prostředků. 
 

§ 10m 
Výpočet poplatku 

(6) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vypočte jako 
součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci  
a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo 
b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je 

vlastník této nemovité věci. 
(7) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin základu dílčího poplatku 

zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento základ. 
 

§ 10n 
 Plátce poplatku 

(8) Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je  
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo 
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech. 

(9) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka. 
 

Díl 4 

Společná ustanovení 

§ 10o 
Poplatkové období a dílčí období 

(10) Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok. 
(11) Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc. 

 
§ 10p 

Solidární poplatková povinnost 
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro 

rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně. 
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§ 10q 
Jednotky 

Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je 
vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem 
na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i 
spolu s podílem na tomto pozemku. 

 
§ 10r 

Nemovitá věc vložená do fondu 
Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní 
společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za 
komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci. 
 

§ 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) Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci a zvolila v obecně závazné vyhlášce základ dílčího poplatku podle § 
10k odst. 1 písm. a) nebo b), vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním 
výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Není-li takový plátce, vyměří 
poplatek správce poplatku poplatníkovi. Poplatek je splatný ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu. Pokud plátce 
neodvede nebo poplatník nezaplatí tento poplatek včas, může jim správce poplatku 
vyměřit platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem zvýšení 
neodvedeného nebo nezaplaceného poplatku, nebo jejich části, až na trojnásobek. 
Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku a je splatné ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 
platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu. 

 (4) (5) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových 
pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují. 

 
§ 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. Obec může obecně závaznou vyhláškou upravit další způsob placení a jemu 
odpovídající den platby poplatku, než je způsob placení a den platby podle daňového řádu. 
U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za 
užívání veřejného prostranství. 

(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.  
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(4) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci, zvolí jeden z dílčích základů tohoto poplatku a 
může určit minimální dílčí základ tohoto poplatku. 

 

§ 16a 

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu 
zcela nebo částečně prominout poplatek podle § 10b za obecní systém odpadového 
hospodářství nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného případu 
ospravedlnit. 
 
 

Ustanovení živnostenského zákona 
 

§ 3  
 

(1) Živností není: 
 
 a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, 
 
b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci 
nebo autory,2) 

 
c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle 
zvláštního právního předpisu,2a) 

 
d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými pracemi,2b) 

 
e) provádění archeologických výzkumů.2c) 

 

(2) Živností dále není v rozsahu zvláštních zákonů činnost fyzických osob: 
 
a) lékařů, zubních lékařů a farmaceutů2d), nelékařských zdravotnických pracovníků2e) při 
poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, 
 
b) veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární 
asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v 
chovu hospodářských zvířat,3) 

 
c) advokátů,4) notářů5a) a patentových zástupců6) a soudních exekutorů,6a) 

 
d) znalců a tlumočníků,7) 

 
e) auditorů8) a daňových poradců,8a) 

 
f) burzovních dohodců8b), 
 
g) zprostředkovatelů a rozhodců při řešení kolektivních sporů9) a rozhodců při rozhodování 
majetkových sporů,9a) 

 
h) úředně oprávněných zeměměřických inženýrů,10) 
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i) autorizovaných architektů a autorizovaných inženýrů činných ve výstavbě, kteří vykonávají 
svoji činnost jako svobodní architekti a svobodní inženýři, 10a) 

 
j) autorizovaných inspektorů, kteří vykonávají svoji činnost jako svobodné povolání10b), 
 
k) auditorů bezpečnosti pozemních komunikací52), 
 
l) zapsaných mediátorů podle zákona o mediaci. 
 

(3) Živností dále není: 
 
a) činnost bank11), poskytování platebních služeb11a), vydávání elektronických peněz11a), 
provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování11a), směnárenská činnost11d), 
činnost pojišťoven12), zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů nebo akreditovaných osob 
podle zákona upravujícího distribuci pojištění a zajištění, penzijních fondů12a), penzijních 
společností55), spořitelních a úvěrních družstev12b), komoditních burz8b), organizátorů 
regulovaných trhů13b), obchodníků s cennými papíry13b) a jejich vázaných zástupců13b) a 
činnost osob zabývajících se obhospodařováním nebo administrací investičního fondu anebo 
zahraničního investičního fondu a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s 
cennými papíry13a), činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo 
investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených 
zvláštním zákonem13b) a jejich vázaných zástupců13b), činnost ratingových agentur13c), činnost 
poskytovatelů služeb hlášení údajů, činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího 
podnikání na kapitálovém trhu, poskytování a zprostředkování spotřebitelského úvěru a 
činnost akreditovaných osob podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, 
 
b) provozování hazardních her, 
 
c) hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem,15) 

 
d) výroba elektřiny, výroba plynu, přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce elektřiny, 
distribuce plynu, uskladňování plynu, obchod s elektřinou, obchod s plynem, výroba tepelné 
energie a rozvod tepelné energie, které podléhají licenci podle zvláštního právního 
předpisu,16) 

 
e) zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem 
zpracování nebo dalšího prodeje, nejde-li o provozování odborných činností na úseku 
rostlinolékařské péče, 
 
f) prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a 
chovatelské činnosti fyzickými osobami, 
 
g) námořní doprava a mořský rybolov,17)  

 
h) provozování dráhy a drážní dopravy,18) 

 
i) vykonávání komunikační činnosti podle zvláštního právního předpisu,19) 

 
j) výzkum, výroba a distribuce léčiv,20) 

 
k) zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a s některými látkami 
používanými k výrobě nebo zpracování návykových látek podle zvláštního zákona,21) 

 

l) činnost autorizovaných nebo akreditovaných osob22) a oznámených subjektů22c) v oblasti 
státního zkušebnictví, 
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m) zahraniční obchod s vojenským materiálem,22a) 

 

n) výkon inspekce práce22b), 
 
o) provozování rozhlasového a televizního vysílání,23) 

 

p) nabízení nebo poskytování služeb směřujících bezprostředně k uspokojování sexuálních 
potřeb, 
 
r) zprostředkování zaměstnání,23a) 

 

s) provozování stanic technické kontroly,23c) 

 

t) výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízeních zařazených do 
rejstříku škol a školských zařízení, vzdělávání v bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programech a programech celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního 
předpisu,23d) 

 

u) nakládání s vysoce nebezpečnými látkami,23e) 

 

v) provozování letišť, provozování obchodní letecké dopravy a leteckých prací, poskytování 
leteckých služeb, činnost výkonných letců a uskutečňování odborné přípravy v oblasti 
ochrany civilního letectví před protiprávními činy23f), 
 
x) činnost organizací zřízených podle zvláštních právních předpisů23h) vykonávaná v souladu 
s účelem, pro který byly zřízeny, 
 
y) výkon sociálně-právní ochrany dětí právnickými a fyzickými osobami, jsou-li výkonem 
sociálně-právní ochrany dětí pověřeny podle zvláštního právního předpisu,23i) 

 

z) vyhledávání, průzkum a těžba nerostných zdrojů ze dna moří a oceánů a jeho podzemí za 
hranicemi pravomocí států,23j) 

 

aa) provozování pohřebišť,23k) 

 

ab) činnost autorizovaných obalových společností podle zvláštního právního předpisu,23l) 

 

ac) nakládání s vysoce rizikovým a rizikovým biologickým agens a toxinem,23m) 

 

ad) provozování zoologických zahrad na základě licence vydané Ministerstvem životního 
prostředí,23n) 
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ae) archivnictví,23o) 

 
af) poskytování sociálních služeb podle zvláštního právního předpisu23p), 
 
ag) činnost autorizovaných osob, oprávněných ověřovat dosažení odborné způsobilosti 
vyžadované k získání osvědčení o profesní kvalifikaci podle zvláštního zákona23q), 
 
ah) pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor, 
 
ai) poskytování zdravotních služeb55a), 
 
aj) provádění odborných rostlinolékařských činností podle zvláštního právního předpisu56), 
 
ak) provozování poštovních služeb a zahraničních poštovních služeb podle zvláštního 
právního předpisu57), 
 
al) výkon znalecké činnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů68)., 
 
am) činnost provozovatelů kolektivních systémů zákona o výrobcích s ukončenou 
životností. 
 
 

Ustanovení zákona o daních z příjmů 
 

§ 19  
 

Osvobození od daně 
 
 (1) Od daně jsou osvobozeny 
  
a) členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k 
provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti, 
2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, nebo evropskou politickou nadací, 
3. odborovou organizací, 
4. politickou stranou, politickým hnutím nebo evropskou politickou stranou, nebo 
5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České 
republiky a Agrární komory České republiky, 
  
b) výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a příspěvky členů u registrovaných 
církví a náboženských společností, 
  
c) příjem z nájemného družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru a z úhrady 
za plnění poskytované s užíváním tohoto bytu nebo nebytového prostoru plynoucí na 
základě nájemní smlouvy mezi bytovým družstvem a jeho členem; obdobně to platí pro 
společnost s ručením omezeným a jejího společníka a pro spolek a jeho člena, 
  
d) příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, plynoucí 
1. fondu penzijní společnosti, 
2. instituci penzijního pojištění, která je skutečným vlastníkem zdaňovaných příjmů podle 
odstavce 6, s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy 
obdobné fondům penzijního pojištění, 
  
e) příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19) 
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f) příjem České národní banky, příjem Garančního systému finančního trhu a příjem fondu ve 
správě Garančního systému finančního trhu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a 
řešení krize na finančním trhu, 
  
g) výnos z operací na finančním trhu s prostředky zvláštního účtu rezervy důchodového 
pojištění podle rozpočtových pravidel, 
  
h) příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci provedené podle 
zvláštního právního předpisu 19a), pokud jsou podle zvláštního právního předpisu20) 

zaúčtovány ve prospěch výnosů, 
  
i) úrokové příjmy poplatníků uvedených v § 17 odst. 4, které jim plynou z dluhopisů 
vydávaných v zahraničí poplatníky se sídlem v České republice nebo Českou republikou, 
  
j) příjmy Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a. s., plynoucí z prodeje 
cenných papírů v majetku fondu, 
  
k) podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud jsou použity k doplnění 
vkladu sníženého o podíly na ztrátách do původní výše, 
  
l) příjmy plynoucí v souvislosti s privatizovaným majetkem, které jsou vedeny Ministerstvem 
financí na zvláštních účtech podle zvláštního právního předpisu125) a příjmy plynoucí z 
nakládání s prostředky těchto zvláštních účtů na finančním trhu, a dále příjmy plynoucí z 
práv, která přešla ze zaniklé České konsolidační agentury na stát podle zvláštního právního 
předpisu, a příjmy plynoucí z práv, která přešla ze zaniklé České inkasní, s.r.o., nebo ze 
zrušeného Zajišťovacího fondu družstevních záložen na stát, 
  
m) příjem Garančního fondu obchodníků s cennými papíry, 
  
n) příjmy z úroků z přeplatků zaviněných správcem daně49) a z úroků z přeplatků zaviněných 
orgánem sociálního zabezpečení,50) 
  
o) příjem Zajišťovacího fondu, 
  
p) výnos z operací s prostředky jaderného účtu na finančním trhu podle atomového zákona, 
  
r) výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem, z majetku vloženého do nadační 
jistiny a příjem z jeho prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace 
zřízena, a pokud se nejedná o příjem, který byl nadací použit v rozporu se zákonem, 
  
s) příspěvky do fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, 
  
t) příjmy z úroků plynoucí zdravotní pojišťovně zřízené zvláštním právním předpisem nebo 
podle zvláštního právního předpisu17e) z vkladů u bank, pokud jsou vložené prostředky 
získány ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, 
  
u) příjmy regionální rady regionu soudržnosti stanovené zvláštním právním předpisem124), 
  
v) příjmy fondu Energetického regulačního úřadu z příspěvku na úhradu prokazatelné ztráty 
držitele licence plnícího povinnost dodávky nad rámec licence,85) 
  
w) úrokové příjmy Česko-německého fondu budoucnosti, 
  
x) úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy, samosprávy a subjektu pověřenému 
Ministerstvem financí zabezpečováním realizace programů pomoci Evropských společenství, 
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a to z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých České 
republice Evropskými společenstvími, a dále úrokové příjmy plynoucí orgánu státní správy a 
samosprávy z vkladu na vkladovém účtu zřízeném pro uložení prostředků poskytnutých 
České republice Světovou bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Evropskou 
investiční bankou, 
  
y) úrokové příjmy plynoucí z prostředků veřejné sbírky14e) pořádané k účelům vymezeným v 
§ 15 odst. 1 a § 20 odst. 8, 
  
z) příjem Vinařského fondu stanovený zákonem upravujícím vinohradnictví a vinařství, 
  
za) příjem z podpory od Vinařského fondu, 
  
zb) příjmy plynoucí v souvislosti s výkonem dobrovolnické služby poskytované podle 
zvláštního právního předpisu, 4h) 
  
zc) příspěvky výrobců nebo provozovatelů solárních elektráren podle zákona upravujícího 
odpady plynoucí provozovatelům kolektivního systému zajišťujícího zpětný odběr, 
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení nebo oddělený sběr, zpracování, využití a 
odstranění elektroodpadu, pokud jsou zaregistrováni podle zákona upravujícího odpady; 
osvobození lze uplatnit za předpokladu použití příspěvků pouze na zpracování 
elektroodpadů a odpadu ze solárních panelů a nezbytných nákladů souvisejících s tímto 
účelem s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele solární elektrárny 
příspěvky provozovatelů solárních elektráren nebo výrobců podle zákona upravujícího 
výrobky s ukončenou životností plynoucí provozovateli kolektivního systému podle 
zákona upravujícího výrobky s ukončenou životností, pokud jsou použity na zajištění 
plnění povinností zpětného odběru, zpracování a využití nebo odstranění výrobků 
s ukončenou životností s výjimkou nákladů na zřízení sběrného místa provozovatele 
solární elektrárny, a příspěvky osob, které uvádějí na trh nebo do oběhu obaly, 
plynoucí autorizované obalové společnosti, pokud jsou použity na zajištění plnění 
povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů, 
  
zd) ocenění v oblasti kultury podle zvláštních právních předpisů12a), 
  
ze) příjmy z 
1. podílu na zisku, vyplácené dceřinou společností, která je poplatníkem uvedeným v § 17 
odst. 3, mateřské společnosti, 
2. převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí poplatníkovi 
uvedenému v § 17 odst. 3 nebo společnosti, která je daňovým rezidentem jiného členského 
státu Evropské unie než České republiky, 
  
zf) příjmy mateřské společnosti při snížení základního kapitálu dceřiné společnosti, a to 
nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při 
zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti podle zvláštního právního 
předpisu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; 
obdobně se postupuje u příjmů mateřské společnosti z rozpuštění rezervního fondu nebo 
obdobného fondu dceřiné společnosti, 
  
zg) příjem plynoucí jako náhrada za služebnost vzniklou ze zákona nebo rozhodnutím 
státního orgánu podle jiných právních předpisů a příjem plynoucí jako náhrada za 
vyvlastnění na základě jiných právních předpisů, 
  
zh) příjem České republiky z operací řízení likvidity státní pokladny a řízení státního dluhu 
podle zákona upravujícího rozpočtová pravidla, 
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zi) příjmy z podílu na zisku, plynoucí od dceřiné společnosti, která je daňovým rezidentem 
jiného členského státu Evropské unie než České republiky, mateřské společnosti, která je 
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, a stálé provozovně mateřské společnosti, která je 
poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 4 a je umístěna na území České republiky; toto se 
nevztahuje na podíly na likvidačním zůstatku, vypořádací podíly, podíly na zisku vyplácené 
dceřinou společností, která je v likvidaci, a na podíly na zisku, pokud má dceřiná společnost 
možnost snížit o ně základ daně, 
  
zj) licenční poplatky plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky, od 
1. obchodní korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo 
2. stálé provozovny obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského 
státu Evropské unie než České republiky, na území České republiky, 
  
zk) úrok z úvěrového finančního nástroje plynoucí obchodní korporaci, která je daňovým 
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, od obchodní 
korporace, která je daňovým rezidentem České republiky, nebo od stálé provozovny 
obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než 
České republiky, umístěné na území České republiky; úvěrovým finančním nástrojem se pro 
účely tohoto zákona rozumí závazkový právní vztah, jehož předmětem je vrácení 
přenechaných nebo poskytnutých peněžních prostředků; úvěrovým finančním nástrojem je 
vždy 
1. úvěr, 
2. zápůjčka, 
3. dluhopis, 
4. vkladní list, vkladový certifikát a vklad jim na roveň postavený a 
5. směnka, jejímž vydáním získává směnečný dlužník peněžní prostředky. 
  
zl) výnosy z prostředků rezerv uložených na zvláštním vázaném účtu v bance podle 
zvláštního právního předpisu 22a) a výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků 
zvláštního vázaného účtu v bance podle zvláštního právního předpisu22a) a vedených na 
samostatném účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním 
depozitáři, na který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede 
evidence Střediska cenných papírů (dále jen "centrální depozitář"), v případě, stanou-li se 
příjmem zvláštního vázaného účtu podle zvláštního právního předpisu 22a), 
  
zm) příjmy Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních 
biopreparátů a léčiv plynoucí z úkonů vykonávaných podle zvláštního právního předpisu,112) 
  
zn) ceny z účtenkové loterie podle zákona upravujícího evidenci tržeb. 
  
 (2) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a podle odstavců 8 až 10 se nevztahuje 
na 
  
a) podíly na zisku vyplácené dceřinou společností, která je v likvidaci, mateřské společnosti, 
není-li mateřská společnost společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu 
Evropské unie než České republiky, 
  
b) příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti, pokud je dceřiná 
společnost poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a je v likvidaci. 
  
 (3) Pro účely tohoto zákona se rozumí 
  
a) společností, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než 
České republiky, obchodní korporace, která není poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a 
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1. má některou z forem uvedených v předpisech Evropských společenství;93) tyto formy 
uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému s dálkovým 
přístupem a 
2. podle daňových zákonů členských států Evropské unie je považována za daňového 
rezidenta a není považována za daňového rezidenta mimo Evropskou unii podle ustanovení 
smlouvy o zamezení dvojího zdanění s třetím státem a 
3. podléhá některé z daní uvedených v příslušném právním předpisu Evropských 
společenství,93) které mají stejný nebo podobný charakter jako daň z příjmů. Seznam těchto 
daní uveřejní Ministerstvo financí ve Finančním zpravodaji a v informačním systému s 
dálkovým přístupem; za obchodní korporaci podléhající těmto daním se nepovažuje 
obchodní korporace, která je od daně osvobozena nebo si může zvolit osvobození od daně, 
  
b) mateřskou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a 
má některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva 
svěřenský fond, rodinná fundace, obec, svazek obcí nebo společnost, která je daňovým 
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, pokud v jejich 
obchodním majetku je nejméně po dobu 12 měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl na 
základním kapitálu jiné obchodní korporace, 
  
c) dceřinou společností obchodní korporace, je-li poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3 a má 
některou z forem uvedených v předpisech Evropské unie93) nebo formu družstva, nebo 
obchodní korporace, která je daňovým rezidentem jiného členského státu Evropské unie než 
České republiky, na jejímž základním kapitálu má mateřská společnost nejméně po dobu 12 
měsíců nepřetržitě alespoň 10% podíl, 
  
d) třetím státem stát, který není členským státem Evropské unie. 
  
 (4) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze), zf) a zi) a podle odstavce 9 lze uplatnit 
při splnění podmínky 10% podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 
měsíců nepřetržitého trvání podle odstavce 3, avšak následně musí být tato podmínka 
splněna. Nebude-li splněna minimální výše podílu 10 % na základním kapitálu nepřetržitě po 
dobu nejméně 12 měsíců, posuzuje se osvobození od daně podle 
  
a) odstavce 1 písm. ze) bodu 2, písm. zf) a zi) uplatněné poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 
3 jako nesplnění jeho daňové povinnosti ve zdaňovacím období nebo období, za něž je 
podáváno daňové přiznání, za které bylo osvobození od daně uplatněno, 
  
b) odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zf) uplatněné plátcem daně jako nesplnění povinnosti 
plátce daně a postupuje se podle § 38s. 
  
 (5) Osvobození podle odstavce 1 písm. zj) a zk) lze uplatnit, pokud 
  
1. plátce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků a příjemce úroků z 
úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků jsou osobami přímo kapitálově 
spojenými po dobu alespoň 24 měsíců nepřetržitě po sobě jdoucích a 
  
2. příjemce úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků je jejich 
skutečným vlastníkem a 
  
3. úroky z úvěrového finančního nástroje nebo licenční poplatky nejsou přičitatelné stálé 
provozovně umístěné na území České republiky nebo státu, který není členským státem 
Evropské unie, státem tvořícím Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarskou konfederací, 
a 
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4. příjemci úroků z úvěrového finančního nástroje nebo licenčních poplatků bylo vydáno 
rozhodnutí podle § 38nb. 
 Osvobození lze uplatnit i před splněním podmínky uvedené v bodě 1, avšak následně 
musí být tato podmínka splněna. Při nedodržení této podmínky se postupuje přiměřeně 
podle odstavce 4. 
  
 (6) Příjemce podílu na zisku, příjmu z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné 
společnosti, úroků z úvěrového finančního nástroje a licenčních poplatků je jejich skutečným 
vlastníkem, pokud tyto platby přijímá ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel, 
zástupce nebo zmocněnec pro jinou osobu. 
  
 (7) Licenčním poplatkem se rozumí platba jakéhokoliv druhu, která představuje 
náhradu za užití nebo za poskytnutí práva na užití autorského nebo jiného obdobného práva 
k dílu literárnímu, uměleckému nebo vědeckému, včetně filmu a filmových děl, počítačového 
programu (software), dále práva na patent, ochrannou známku, průmyslový vzor, návrh nebo 
model, plán, tajný vzorec nebo výrobní postup, nebo za výrobně technické a obchodní 
poznatky (know-how). Licenčním poplatkem se rozumí také příjem za nájem nebo za 
jakékoliv jiné využití průmyslového, obchodního nebo vědeckého zařízení. 
  
 (8) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 1 a písm. zj) a zk) lze za podmínek 
uvedených v odstavcích 3 až 7 pro společnost, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro příjmy vyplácené 
obchodní korporací, která je poplatníkem uvedeným v § 17 odst. 3, obchodní korporaci, která 
je daňovým rezidentem Švýcarské konfederace, Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska; 
přitom osvobození podle odstavce 1 písm. zj) lze použít počínaje dnem 1. ledna 2011. Při 
využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
zk). 
  
 (9) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) platí i pro příjmy plynoucí 
poplatníkovi uvedenému v § 17 odst. 3 a společnosti, která je daňovým rezidentem jiného 
členského státu Evropské unie než České republiky, z podílu na zisku vypláceného obchodní 
korporací a z převodu podílu v obchodní korporaci, pokud tato obchodní korporace 
  
1. je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou účinnou 
smlouvu o zamezení dvojího zdanění, a 
  
2. má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako společnost s ručením 
omezeným, akciová společnost nebo družstvo podle zvláštního právního předpisu, a 
  
3. je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z podílu na zisku nebo z převodu 
podílu v obchodní korporaci plynou, jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti za 
podmínek stanovených v odstavcích 3 a 4, a 
  
4. podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12 
%, a to alespoň ve zdaňovacím období, v němž poplatník uvedený v § 17 odst. 3 o příjmu z 
podílu na zisku nebo z převodu podílu v obchodní korporaci účtuje jako o pohledávce v 
souladu se zvláštním právním předpisem20), a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto 
zdaňovacímu období; přitom došlo-li u obchodní korporace k zániku bez provedení likvidace, 
posuzuje se splnění této podmínky u právního předchůdce; za obchodní korporaci 
podléhající takové dani se nepovažuje obchodní korporace, která je od daně osvobozena, 
nebo si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od této daně. 
 Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle tohoto odstavce lze uplatnit, 
pokud příjemce příjmu z podílu na zisku nebo z převodu podílu je jejich skutečný vlastník. 
Výdajem vynaloženým na příjem uvedený v odstavci 1 písm. ze) bodu 2 je vždy nabývací 
cena tohoto podílu stanovená podle tohoto zákona. Pro stanovení výdajů (nákladů) 
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vynaložených na příjmy (výnosy) osvobozené podle tohoto odstavce se ustanovení § 25 
odst. 1 písm. zk) použije přiměřeně. Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a podle 
tohoto odstavce nelze uplatnit u podílů v obchodní korporaci, které byly nabyty v rámci koupě 
obchodního závodu (§ 23 odst. 15). 
  
 (10) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) bodu 2 a písm. zi) a podle odstavce 9 
lze za podmínek uvedených v odstavcích 3, 4 a 6 pro obchodní korporaci, která je daňovým 
rezidentem jiného členského státu Evropské unie než České republiky, použít obdobně i pro 
obchodní korporaci, která je daňovým rezidentem Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska. Při 
využití osvobození podle tohoto odstavce se použije obdobně ustanovení § 25 odst. 1 písm. 
zk). 
  
 (11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, 
pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost 
  
a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena, 
  
b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo 
obdobné daně, nebo 
  
c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %. 
  
 (12) U akciové společnosti s proměnným základním kapitálem tvořící podfondy se 
podmínky podle odstavce 3 písm. b) a c) posuzují za akciovou společnost a podfondy 
samostatně. 
  
 

Ustanovení zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 
 

§ 10  
 

Ostatní rezervy  
 
 (1) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se uznává rezerva na odbahnění rybníka, 
kterým se rozumí odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních 
pozemků. Rezervu na odbahnění rybníka je možno tvořit maximálně 10 po sobě jdoucích 
zdaňovacích období; přitom pro způsob její tvorby, stanovení výše a použití se použijí 
obdobně ustanovení pro tvorbu rezervy na opravy podle tohoto zákona.  
  
 (2) Pro účely zjištění základu daně z příjmů se dále uznává rezerva na sanace a 
rekultivace pozemků dotčených těžbou nebo na vypořádání důlních škod tvořená podle 
zákona upravujícího ochranu a využití nerostného bohatství, rezerva na zajištění 
rekultivace a následné péče o skládku podle zákona upravujícího odpady a rezervy, u 
nichž zvláštní zákon uvede, že jde o výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení příjmů.1)  
  

§ 10a  
 
 (1) Peněžní prostředky ve výši rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv 
vymezených v § 10 odst. 2 se ukládají na samostatný účet v bance se sídlem na území 
České republiky nebo v případě rezerv vymezených v § 10 odst. 2 se souhlasem příslušného 
obvodního báňského úřadu, příslušného krajského úřadu nebo Správy úložišť radioaktivního 
odpadu také na samostatný účet v bance se sídlem na území jiného členského státu 
Evropské unie vedený v České republice u banky nebo pobočky zahraniční banky se 
sídlem v jiném členském státě Evropské unie, který je určen výhradně pro ukládání 
prostředků rezerv tvořených podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezerv vymezených v § 10 odst. 2, 
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příjmu z prodeje státních dluhopisů pořízených z prostředků tohoto účtu a popřípadě výnosů 
z prostředků těchto rezerv (dále jen "zvláštní vázaný účet"). Výnosy z prostředků rezerv se 
pro účely tohoto ustanovení rozumí výnosy z peněžních prostředků vázaných na zvláštním 
vázaném účtu a úrokové výnosy ze státních dluhopisů pořízených z prostředků zvláštního 
vázaného účtu. Peněžní prostředky zvláštního vázaného účtu mohou být čerpány pouze na 
účely, na které byly rezervy vytvořeny, s výjimkou uvedenou v odstavci 4. Poplatník zřídí pro 
jednotlivý účel tvorby rezervy vždy pouze jeden zvláštní vázaný účet, který je veden v 
českých korunách nebo v eurech.  
  
 (2) Ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává daňové přiznání, je 
zaúčtovaná tvorba rezerv vymezených v odstavci 1 výdajem (nákladem) na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů, pokud  
  
a) budou peněžní prostředky ve výši zaúčtované tvorby rezerv převedeny na zvláštní vázaný 
účet nejpozději do termínu pro podání daňového přiznání; nebudou-li převedeny v plné výši, 
výdajem (nákladem) na dosažení, zajištění a udržení příjmů se stává pouze ta část 
zaúčtované tvorby rezerv, která byla na zvláštní vázaný účet převedena nejpozději do 
termínu pro podání daňového přiznání, a  
  
b) peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu se nepoužijí na úhradu výdajů 
souvisejících s účely, na něž byly vytvořeny rezervy podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo rezervy 
vymezené v § 10 odst. 2, a to do výše rezerv vytvořených do 31. prosince 2003 nebo do 
konce období, za které se podává daňové přiznání a které započalo v roce 2003, pokud 
nebyly uvedené rezervy následně zcela zrušeny nebo vyčerpány; pokud byly uvedené 
rezervy následně zrušeny nebo čerpány pouze zčásti, platí uvedená podmínka pouze pro 
nezrušenou část uvedené výše rezerv. Tato podmínka se neuplatní v případě, kdy zvláštní 
právní předpis stanoví výslovně povinnost převést na zvláštní vázaný účet peněžní 
prostředky ve výši dříve vytvořených rezerv nebo jejich zvláštním právním předpisem 
vymezené části, které byly uplatněny jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů do 31. prosince 2003.  
  
 (3) Pokud poplatník použije peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu v 
rozporu s podmínkou uvedenou v odstavci 2 písm. b), je oprávněn uplatnit zaúčtovanou 
tvorbu rezerv vymezených v odstavci 1 jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení 
příjmů podle odstavce 2 nejdříve ve zdaňovacím období nebo v období, za které se podává 
daňové přiznání, v němž součet výše peněžních prostředků uložených na zvláštním 
vázaném účtu podle odstavce 1 a hodnoty státních dluhopisů vedených na samostatném 
účtu u České národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři, na 
který Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí převede evidence 
Střediska cenných papírů (dále jen "centrální depozitář")1b), zachycené v účetnictví podle 
zvláštního právního předpisu1a) dosáhne alespoň výše rezerv podle § 9 a § 10 odst. 1 nebo 
rezerv vymezených v § 10 odst. 2 vykázané a zaúčtované podle zvláštního právního 
předpisu1a).  
  
 (4) Peněžní prostředky rezerv uvedených v odstavci 1, které jsou uloženy na 
zvláštním vázaném účtu, mohou být použity i na pořízení státních dluhopisů 
denominovaných výhradně v české koruně, a to u  
  
a) rezerv na sanaci pozemků dotčených těžbou a rezerv na vypořádání důlních škod15) 
pouze na základě souhlasu příslušného obvodního báňského úřadu,  
  
b) rezerv pro rekultivace a sanace skládek25) na zajištění rekultivace a následné péče o 
skládku podle zákona upravujícího odpady pouze na základě souhlasu příslušného 
krajského úřadu,  
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c) rezerv na zajištění vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z 
provozu26) pouze na základě souhlasu Správy úložišť radioaktivních odpadů.  
  
 (5) Státní dluhopisy podle odstavce 4 musí být vedeny na samostatném účtu u České 
národní banky, ve Středisku cenných papírů nebo v centrálním depozitáři a poplatník o nich 
musí vést samostatnou evidenci. Příjmy z prodeje těchto dluhopisů musí být vždy 
neprodleně převedeny na zvláštní vázaný účet, z jehož prostředků byly tyto dluhopisy 
pořízeny.  
  
 (6) Peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy vedené 
na samostatném účtu podle odstavce 5 nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být 
zahrnuty do majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízení12b), nepodléhají výkonu 
rozhodnutí ani exekuci.  

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

 
 

Ustanovení zákona o pozemních komunikacích 
 

§ 19b 
 

Odstranění silničního vozidla vlastníkem pozemní komunikace 
 
 (1) Je-li to nezbytné pro naplnění účelu dočasného zákazu nebo omezení stání nebo 
zastavení silničních vozidel podle § 19a, je vlastník pozemní komunikace oprávněn odstranit 
silniční vozidlo ponechané na pozemní komunikaci v rozporu s tímto zákazem nebo 
omezením a odstavit je na vhodném místě. Po pominutí důvodů pro odstranění silničního 
vozidla je vlastník pozemní komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na 
místo, odkud bylo odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z 
místa, odkud bylo vozidlo odstraněno. Není-li to možné, oznámí vlastník pozemní 
komunikace provozovateli silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné 
vozidlo vyzvednout, a způsob jeho vyzvednutí. 
  
 (2) Bylo-li dopravní značení na pozemní komunikaci umístěno alespoň 7 dní před 
prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení stání nebo zastavení silničních vozidel, nese 
náklady na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel; to neplatí, 
prokáže-li závažné důvody, které mu znemožnily vozidlo včas odstranit. Nenese-li náklady 
na odstranění, odstavení a vrácení silničního vozidla jeho provozovatel, nese je v případě 
dočasného zákazu nebo omezení přijatého na návrh podle § 19a odst. 2 navrhovatel. 
  
 (3) Nevyzvedne-li si provozovatel silniční vozidlo ve lhůtě 6 měsíců od doručení 
oznámení podle odstavce 1, rozhodne silniční správní úřad, který dočasně zakázal nebo 
omezil stání nebo zastavení silničních vozidel na pozemních komunikacích podle § 19a, na 
návrh vlastníka pozemní komunikace o povolení prodeje silničního vozidla ve veřejné 
dražbě. Silniční správní úřad prodej silničního vozidla nepovolí, pokud nebyly dodrženy 
podmínky podle odstavce 1, provozovatel projevil vůli silniční vozidlo vyzvednout, nebo 
pokud zjistí závažné důvody, které brání provozovateli silniční vozidlo vyzvednout. Je-li 
prodej silničního vozidla povolen, je vlastník pozemní komunikace, ze které bylo odstraněno, 
oprávněn je prodat na náklady jeho provozovatele. 
  
 (4) Pokud se silniční vozidlo ve veřejné dražbě neprodá, vlastník pozemní 
komunikace jej předá na náklady jeho provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, 
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výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37) vozidel s ukončenou 
životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností. 
  
 (5) Částku získanou z prodeje je vlastník pozemní komunikace povinen předat 
provozovateli silničního vozidla; za tímto účelem jej vyzve k převzetí částky nebo ke sdělení 
údajů nezbytných k předání této částky. Pokud si provozovatel silničního vozidla částku 
nepřevzal nebo nesdělil údaje k jejímu předání do 2 let od doručení výzvy, vyzve jej vlastník 
pozemní komunikace opakovaně. 
  
 (6) Vlastník pozemní komunikace je oprávněn z částky získané z prodeje uhradit 
náklady podle odstavců 2 a 3, nese-li tyto náklady provozovatel silničního vozidla. Částka 
zbývající po odečtení těchto nákladů přechází do vlastnictví vlastníka pozemní komunikace, 
pokud si ji provozovatel silničního vozidla do 1 roku od doručení opakované výzvy nevyzvedl 
nebo nesdělil údaje nezbytné k jejímu předání. 
  
 (7) Oznámení podle odstavce 1 a výzvu podle odstavce 5 doručuje vlastník pozemní 
komunikace do vlastních rukou. Za tímto účelem je oprávněn vyžádat si poskytnutí údajů o 
provozovateli silničního vozidla zapsaných v registru silničních vozidel. Nepodaří-li se doručit 
do vlastních rukou nebo nepodaří-li se zjistit provozovatele silničního vozidla, doručování do 
vlastních rukou lze nahradit zveřejněním výzvy nebo oznámení na úřední desce obce, v 
jejímž územním obvodu se nachází pozemní komunikace, ze které bylo vozidlo odstraněno, 
popřípadě také jiným způsobem v místě obvyklým. Lhůty se v takovém případě počítají ode 
dne zveřejnění na úřední desce. 
  
 (8) Předá-li vlastník pozemní komunikace silniční vozidlo provozovateli zařízení ke 
sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků37) vozidel s ukončenou 
životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, oznámí to do 10 dnů ode 
dne předání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu bylo 
silniční vozidlo ponecháno, za účelem zápisu zániku vozidla v registru silničních vozidel. 
 
  

§ 19c 
 

Odstranění vraku vlastníkem pozemní komunikace 
 
 (1) Silniční správní úřad uloží provozovateli vraku 
  
a) na návrh vlastníka pozemní komunikace povinnost vrak odstavený na dálnici, silnici, 
místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci odstranit a odstavit mimo 
takovou pozemní komunikaci, 
  
b) na návrh vlastníka pozemní komunikace, ze které byl vrak odstraněn postupem podle § 
19b odst. 1, povinnost vrak vyzvednout z místa, kde je odstaven, a odstavit jej mimo dálnici, 
silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupnou účelovou komunikaci. 
  
 (2) Po marném uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy byla pravomocně uložena povinnost 
podle odstavce 1, zajistí vlastník pozemní komunikace předání vraku na náklady jeho 
provozovatele provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo 
odstraňování autovraků37) vozidel s ukončenou životností podle zákona o výrobcích 
s ukončenou životností. Ustanovení § 19b odst. 8 se užije obdobně. 
 

(3) Provádí-li silniční správní úřad v řízení podle odstavce 1 ohledání vozidla, vydá o 
tom usnesení, které se oznamuje pouze provozovateli vozidla. Není-li silničnímu správnímu 
úřadu provozovatel vozidla znám a účelem tohoto ohledání je zjištění jeho totožnosti, oznámí 
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se usnesení vylepením na vozidle nejméně 5 dní před provedením ohledání vozidla a 
současně vyvěšením na úřední desce. 
  
 (4) Při ohledání vozidla v řízení podle odstavce 1 lze otevřít uzamčené vozidlo i v 
nepřítomnosti jeho provozovatele. Došlo-li k otevření uzamčeného vozidla v nepřítomnosti 
jeho provozovatele, zajistí silniční správní úřad uzamčení vozidla. 
 
 

Ustanovení veterinárního zákona 
 

§ 3  
 

Základní pojmy  
 
 (1) Pro účely tohoto zákona se rozumí  
  
a) chovatelem každý, kdo zvíře nebo zvířata vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně 
starat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou dobu,  
  
b) hospodářstvím jakákoli stavba, zařízení nebo místo, kde je hospodářské zvíře nebo kde 
jsou hospodářská zvířata chována nebo držena, včetně chovu pod širým nebem. Je-li v 
hospodářství chováno nebo drženo více než jedno stádo nebo více než jedna skupina 
hospodářských zvířat, která mohou onemocnět stejnou nákazou nebo nemocí přenosnou ze 
zvířat na člověka (dále jen "vnímavá zvířata"), je každé z těchto stád nebo každá z těchto 
skupin oddělenou epizootologickou jednotkou, která má stejný zdravotní status,  
  
c) hospodářskými zvířaty zvířata využívaná převážně k chovu, výkrmu, práci a jiným 
hospodářským účelům, zejména skot, prasata, ovce, kozy, koně, osli a jejich kříženci, 
drůbež, běžci, králíci, kožešinová zvířata, zvěř ve farmovém chovu, ryby a jiní vodní 
živočichové, včely a včelstva,  
  
d) jatečnými zvířaty hospodářská zvířata, jež jsou určena k porážce a jatečnému zpracování 
a jejichž maso je určeno k výživě lidí,  
  
e) svodem zvířat soustředění hospodářských zvířat různých chovatelů na určeném místě a k 
určenému účelu, jde-li o evidovaná zvířata podle plemenářského zákona8),  
  
f) shromažďovacím střediskem hospodářství, tržiště nebo jiné místo, na němž jsou 
shromažďována zvířata z různých hospodářství, zejména skot, prasata, ovce a kozy, aby z 
nich byly vytvářeny skupiny zvířat určených k odeslání,  
  
g) zvířaty podezřelými z nákazy zvířat zvířata, u nichž se projevují klinické příznaky nebo 
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, anebo zvířata, o 
nichž je podle výsledků vyšetření nutno mít za to, že jsou podezřelá z určité nákazy zvířat,  
  
h) zvířaty podezřelými z nakažení zvířata, u nichž se neprojevují klinické příznaky nebo 
postmortální změny vyvolávající podezření, že jde o určitou nákazu zvířat, o nichž však lze 
na základě získaných epizootologických nebo jiných informací mít za to, že přišla přímo nebo 
nepřímo do styku s jejím zdrojem,  
  
i) izolací dočasné, provozně a místně oddělené umístění zvířat podezřelých z nákazy zvířat 
nebo zvířat podezřelých z nakažení (dále jen "podezřelá zvířata"), v jehož průběhu se 
provádějí preventivní, diagnostické, popřípadě i léčebné úkony k ochraně před zavlečením 
nebo šířením nákaz zvířat,  
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j) karanténou dočasné oddělené umístění zvířat před jejich zařazením do stáda nebo před 
jejich přemístěním z hospodářství, v jehož průběhu se provádějí preventivní a diagnostické 
úkony a sleduje zdravotní stav zvířat,  
  
k) ohniskem nákazy hospodářství nebo jiné místo, kde byl zjištěn jeden nebo více případů 
nákazy,  
  
l) nákazovou situací výskyt nákazy na určitém území nebo v určitém hospodářství,  
  
m) nákazovými důvody výskyt a možnost rozšíření nákazy,  
  
n) živočišnými produkty suroviny živočišného původu, a to všechny části těl zvířat, zejména 
maso, vnitřnosti, tuky, kůže, kosti, krev, žlázy s vnitřní sekrecí, rohy, parohy, paznehty, 
kopyta, vlna, srst, peří, také mléko, vejce, med, mateří kašička a včelí vosk, jakož i výrobky z 
těchto surovin, které jsou určeny k výživě lidí a zvířat,  
  
o) zdravotně nezávadnými živočišnými produkty živočišné produkty, které splňují požadavky 
na zdravotní nezávadnost stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy,3) a 
předpisy Evropské unie3a)  
  
p) krmivy produkty rostlinného nebo živočišného původu čerstvé nebo konzervované a 
produkty jejich průmyslového zpracování, jakož i organické a anorganické látky s přidáním 
doplňkových látek nebo bez jejich přidání, které jsou určeny ke krmení zvířat samostatně 
nebo ve směsích,  
  
r) zdravotně nezávadnými krmivy krmiva, která splňují požadavky na zdravotní nezávadnost 
stanovené tímto zákonem, zvláštními právními předpisy,4) a předpisy Evropské unie4a),  
  
s) veterinárními přípravky hromadně vyráběné přípravky, které jsou určeny pro zvířata, 
zejména dietetické, vitaminové, minerální a kosmetické přípravky, anebo pro specifickou 
laboratorní diagnostiku nákaz zvířat či původců onemocnění z potravin živočišného původu; 
za veterinární přípravky se nepovažují výrobky, které podléhají zvláštním právním 
předpisům5),  
  
t) veterinárními technickými prostředky zařízení, přístroje, pomůcky, materiály nebo jiné 
předměty nebo výrobky včetně příslušenství, používané samostatně nebo v kombinaci spolu 
s potřebným programovým vybavením, které jsou určeny k použití u zvířat pro účely 
prevence, vyšetřování, diagnózy, sledování, léčby nebo zmírnění nemoci, poranění nebo 
zdravotního postižení, náhrady nebo modifikace anatomické struktury či fyziologického 
procesu, anebo kontroly březosti, a které nedosahují své hlavní zamýšlené funkce v 
organizmu zvířete nebo na jeho povrchu farmakologickým nebo imunologickým účinkem 
nebo ovlivněním metabolizmu, jejichž funkce však může být takovými účinky podpořena; za 
veterinární technické prostředky se dále považují výrobky, které slouží k označování zvířat a 
které jsou za tímto účelem vpravovány do těla zvířete,  
  
u) ochrannou lhůtou období mezi posledním podáním léčivého přípravku zvířatům za 
běžných podmínek používání příslušného přípravku a okamžikem, kdy lze od těchto zvířat 
získávat potraviny tak, aby bylo zajištěno, že tyto potraviny neobsahují rezidua léčivého 
přípravku v množstvích přesahujících maximální limity stanovené zvláštními právními 
předpisy a předpisy Evropské unie5a),  
  
v) porážkou usmrcení jatečného zvířete za účelem využití jeho produktů, a to způsobem, 
který není v rozporu s předpisy na ochranu zvířat proti týrání6),  
  
x) utracením usmrcení zvířete, nejde-li o porážku, a to způsobem, který není v rozporu s 
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předpisy na ochranu zvířat proti týrání,6)  
  
y) veterinárním zbožím zvířata, živočišné produkty, krmiva živočišného původu, další 
produkty a předměty, pokud mohou být nositeli původců nákaz,  
  
z) předměty, které mohou být nositeli původců nákaz, živí původci nákaz zvířat pro 
výzkumné nebo jiné účely a předměty používané při ošetřování a přepravě zvířat, 
živočišných produktů a krmiv, zejména voda, krmivo, stelivo, dopravní prostředky, obaly, 
nástroje, nářadí a pracovní pomůcky, popřípadě i jiné předměty, pokud z jiného důvodu 
mohou být nositeli původců nákaz,  
  
aa) uváděním do oběhu nabízení k prodeji, prodej nebo jiná forma nabídky ke spotřebě, 
včetně skladování a přepravy pro potřeby prodeje nebo jiné nabídky ke spotřebě,  
  
bb) obchodováním obchodování mezi členskými státy Evropské unie (dále jen "členský stát") 
se zvířaty a živočišnými produkty, které mají původ v členských státech, jakož i se zvířaty a 
živočišnými produkty, pocházejícími ze zemí, které nejsou členským státem (dále jen "třetí 
země"), jež jsou v členských státech v celním režimu volného oběhu, 
  
cc) dopravním prostředkem část silničního vozidla, drážního vozidla, letadla nebo lodi, 
určená k přepravě zboží, jakož i kontejner používaný pro silniční, drážní, leteckou nebo 
vodní dopravu,  
  
dd) zásilkou určité množství zvířat téhož druhu nebo určité množství živočišných produktů 
téhož druhu, na něž se vztahuje totéž veterinární osvědčení nebo jiný průvodní veterinární, 
popřípadě obchodní doklad, přepravované týmž dopravním prostředkem,  
  
ee) schválením udělení souhlasu k výkonu určité činnosti na základě splnění podmínek 
stanovených tímto zákonem,  
  
ff) registrací zapsání do seznamu,  
  
gg) úředním veterinárním lékařem veterinární lékař orgánu veterinární správy, za úředního 
veterinárního lékaře se považuje také veterinární lékař Ministerstva obrany nebo Ministerstva 
vnitra, popřípadě jimi zřízených organizačních složek státu, který byl pověřen úkoly 
náležejícími podle tohoto zákona úředním veterinárním lékařům,  
  
hh) soukromým veterinárním lékařem veterinární lékař vykonávající veterinární léčebnou a 
preventivní činnost podnikatelským způsobem,  
  
ii) schváleným veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař schválený krajskou 
veterinární správou pro síť epizootologického sledování a pro výkon některých, tímto 
zákonem stanovených činností.  
  
jj) ošetřujícím veterinárním lékařem soukromý veterinární lékař nebo veterinární lékař 
Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra vykonávající veterinární léčebnou a preventivní 
činnost v hospodářství nebo v chovu zvířat, 
  
kk) útulkem pro zvířata zařízení, které poskytuje dočasnou péči toulavým a opuštěným 
zvířatům. 
  
 (2) Kde se v tomto zákoně mluví o zvířatech, rozumí se tím podle povahy věci a 
okolností též sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce, oplodněné jikry a plemenivo 
včel.  
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 (3) Kde se v tomto zákoně mluví o zvěřině, rozumí se tím pro účely tohoto zákona 
těla, jakož i všechny poživatelné části těl volně žijící lovné zvěře.7)  
  
 (4) Kde se v předpisech Evropské unie mluví v souvislosti se zvířaty o části území 
státu jako o regionu, rozumí se tím pro účely tohoto zákona kraj.7a)  
  
 (5) Na nakládání s vedlejšími živočišnými produkty se nevztahuje zákon o odpadech 
s výjimkou případů stanovených předpisem Evropské unie7b).  
  
 (6)(5) Pokud se v tomto zákoně používají v souvislosti s právními vztahy upravenými 
předpisy Evropské unie pojmy, jejichž obsah a význam nejsou definovány v tomto zákoně, 
ale v uvedených předpisech, vychází se pro účely tohoto zákona z vymezení těchto pojmů v 
uvedených předpisech.  
  
 (7)(6) Pokud se v tomto zákoně mluví v souvislosti s volným pohybem osob nebo s 
uznáváním odborné způsobilosti o členském státě, rozumí se tím také jiný smluvní stát 
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarská konfederace.  
  
____________________ 
 
2) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
178/2002, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
854/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, nařízení Komise (ES) 
č. 745/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002.  
  
3) Zákon č. 110/1997 Sb.  
  
Zákon č. 20/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
  
3a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002.  
  
4) Zákon č. 91/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
  
4a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 183/2005 ze dne 12. ledna 
2005, kterým se stanoví požadavky na hygienu krmiv, nařízení Evropského Parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002.  
  
5) Například zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů 
(zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách 
uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  
5a) Vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv 
a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových 
surovinách, ve znění pozdějších předpisů.  
  
Nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 ze dne 26. června 1990, kterým se stanoví postup 
Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v 
potravinách živočišného původu, v platném znění.  
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6) Zákon č. 246/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
  
7) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.  
  
7a) Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o 
změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve 
znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.  
  
7b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.  
  
8) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 

§ 13 
 

Zánik silničního vozidla 
 
 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla v 
registru silničních vozidel na základě 
  
a) žádosti vlastníka silničního vozidla jiného než přípojného, pokud silniční vozidlo 
1. bylo předáno provozovateli zařízení ke sběru autovraků23) vozidel s ukončenou 
životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností bez odstranění svých 
podstatných částí, 
2. bylo ekologicky zlikvidováno oprávněnou osobou v jiném členském státě,  
3. bylo zničeno, nebo 
4. zaniklo jinak a o jednání vedoucím k jeho zániku bylo pravomocně rozhodnuto v řízení o 
přestupku nebo jiném správním deliktu podle zákona upravujícího nakládání s odpady23) 

nebo v trestním řízení, 
  
b) žádosti vlastníka přípojného vozidla, pokud přípojné vozidlo zaniklo, nebo 
  
c) oznámení obecního úřadu nebo vlastníka pozemní komunikace, který postupem podle 
zvláštního zákona24) předal silniční vozidlo provozovateli zařízení ke sběru autovraků vozidel 
s ukončenou životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností.  
 
 
(2) Zničením silničního motorového vozidla se rozumí takový stav silničního vozidla 
způsobený jeho havárií, živelní pohromou nebo jiným obdobným způsobem, ve kterém 
vozidlo nelze předat provozovateli zařízení ke sběru autovraků vozidel s ukončenou 
životností podle zákona o výrobcích s ukončenou životností; za zničení silničního 
motorového vozidla se nepovažuje jeho rozebrání. 
  
 (3) Vlastník silničního vozidla požádá o zápis zániku silničního vozidla nejpozději do 
10 dnů ode dne, kdy došlo ke skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) nebo b). K žádosti 
přiloží 
  
a) doklad o ekologické likvidaci silničního vozidla vydaný oprávněnou osobou, jde-li o 
skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 nebo 2, neověřuje-li obecní úřad obce s 
rozšířenou působností ekologickou likvidaci silničního vozidla sám, 
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b) doklad potvrzující zničení silničního vozidla, vydaný Policií České republiky nebo 
Hasičským záchranným sborem České republiky anebo obdobným orgánem jiného státu, 
jde-li o skutečnost podle odstavce 1 písm. a) bod 3, 
  
c) doklad o pravomocném ukončení řízení o přestupku nebo jiném správním deliktu podle 
zákona upravujícího nakládání s odpady23) nebo trestního řízení, jde-li o skutečnost podle 
odstavce 1 písm. a) bodu 4, 
  
d) technický průkaz silničního vozidla, 
  
e) osvědčení o registraci silničního vozidla a 
  
f) všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou. 
  
 (4) Doklady a tabulky podle odstavce 3 písm. d) až f) se k žádosti nepřikládají, pokud 
byly zničeny spolu s vozidlem. 
  
 (5) Splnění podmínky podle odstavce 1 písm. a) bod 1 ověří obecní úřad obce s 
rozšířenou působností v evidenci podle zvláštního právního předpisu23) informačním 
systému pro vedení informací o vozidlech s ukončenou životností podle zákona o 
výrobcích s ukončenou životností, jde-li o silniční vozidlo kategorie M1 nebo N1. 
  
 (6) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při zápisu zániku silničního vozidla 
dále 
  
a) odebere osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou 
registrační značkou a 
  
b) vyznačí v technickém průkazu silničního vozidla záznam o zániku technické způsobilosti 
vozidla a skončení platnosti technického průkazu. 
  
 (7) Vzor žádosti o zápis zániku silničního vozidla stanoví prováděcí právní 
předpis.____________________  
23) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
24) § 19 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb. 
§ 37 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., ve znění zákona č. 188/2004 Sb. 
23) Zákon č. …/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 
24) § 105 odst. 3 zákona č. …/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. 
§ 19b odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. 

 
 

Ustanovení přílohy zákona o správních poplatcích 
 
Položka 122  
 
a) Udělení pověření72) k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů              Kč     1 000 
b) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu k provozování  

zařízení k využívání nebo k odstraňování nebo ke  
sběru nebo k výkupu odpadů                                      Kč       500 

c) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu 
   k upuštěním od třídění nebo odděleného 
   shromažďování nebo soustřeďování odpadů                Kč     1 000 
d) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu 
   k míšení nebezpečných odpadů navzájem 
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   nebo s ostatními odpady                              Kč     1 
000 
e) Vydání rozhodnutí72) o udělení souhlasu 
   s plánovaným vývozem, dovozem nebo 
   tranzitem odpadů                                   Kč     6 000 
  
Osvobození 
 
  
 Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno rozhodnutí o udělení 
souhlasu s plánovaným vývozem nebo dovozem odpadu, kterým jsou použité pneumatiky 
(kód odpadu podle OECD - GK020, Položka podle celního sazebníku - 401220).  
____________________ 
 
  
72) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
a) Udělení pověření k hodnocení nebezpečných vlastností              

odpadů podle zákona o odpadech     Kč 1 000 
 
b) Vydání povolení provozu zařízení určeného pro nakládání  

s odpady nebo povolení k obchodování s odpady       
podle zákona o odpadech      Kč    500 
 

c) Vydání povolení k upuštění od odděleného soustřeďování  Kč 1 000  
odpadů podle zákona o odpadech 
 

d) Přijetí oznámení o přeshraniční přepravě odpadu        
podle zákona o odpadech      Kč 10 000  

 
e) Vydání rozhodnutí o změně vydaného rozhodnutí 

  v přeshraniční přepravě odpadu podle čl. 17 nařízení      
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006               
o přepravě odpadů a podle zákona o odpadech   Kč 6000 

 
 
Osvobození 
Od poplatku podle písmene d) a e) je osvobozen příslušný orgán a osoba jednající 
jeho jménem podle čl. 22 nebo 24 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1013/2006 o přepravě odpadů.   
 
 

Ustanovení zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 
 

§ 22 
 

Oznamovací povinnost 
 

(1) Dovozce nebo následný uživatel23), který jako první uvádí na trh Evropské unie na území 
České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo 
nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs 
poprvé uvedl na trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví 
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včetně informací o jejím úplném složení a fyzikálně-chemických vlastnostech v elektronické 
podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 
 
(2) Dodavatel, který na území České republiky uvádí na trh směs z jiného členského státu 
Evropské unie, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné 
vlastnosti ovlivňující zdraví, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tuto směs poprvé uvedl na 
trh, poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace o jejím vlivu na zdraví včetně informací o 
jejím složení a fyzikálně-chemických vlastnostech obsažených v bezpečnostním listu v 
elektronické podobě a v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. 
 
(3) Výrobce, který uvádí na trh Evropské unie na území České republiky detergent, je 
povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent uvedl na trh poprvé, poskytnout Ministerstvu 
zdravotnictví informace obsažené v datovém listu podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o detergentech24) v elektronické podobě. 
 
(4) Distributor, který na území České republiky uvádí na trh detergent z jiného členského 
státu Evropské unie, je povinen do 45 dnů ode dne, kdy tento detergent poprvé uvedl na trh, 
poskytnout Ministerstvu zdravotnictví informace zveřejněné výrobcem podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie o detergentech24) v elektronické podobě. 
 
(5) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel podle odstavců 1 a 2 a výrobce nebo 
distributor podle odstavců 3 a 4 je povinen každou změnu informací poskytnutých 
Ministerstvu zdravotnictví oznámit ve lhůtě 45 dnů od změny informací. 
 
(6) Prováděcí právní předpis stanoví rozsah informací požadovaných podle odstavců 1 až 4. 
 
(7) Výrobce, dovozce, dodavatel nebo následný uživatel, který uvádí předmět na trh, je 
povinen poskytovat informace podle čl. 33 odst. 1 přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek29) do 
databáze vedené Evropskou agenturou pro chemické látky30). 
____________________ 
23) Čl. 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 
2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006, v platném znění  
24) Čl. 9 odst. 3 a příloha VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 ze 
dne 31. března 2004 o detergentech, v platném znění. 
29) Čl. 33 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o 
zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o 
zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES 
30) Čl. 9 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic, ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018 
 
 

§ 34  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBJRBLS7P)



- 28 - 
 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

(1) Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví a 
životní prostředí pro účely tohoto zákona se dopustí přestupku tím, že 
a) provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi pro účely tohoto zákona a 
přímo použitelných předpisů Evropské unie20) , 21) bez osvědčení podle § 18 odst. 1, nebo 

b) v rozporu s § 21 odst. 2 písemně nepotvrdí, že zkoušení nebezpečných vlastností látky 
nebo směsi bylo provedeno v souladu se zásadami. 

(2) Výrobce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že 

a) vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo 
oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20), nebo 

 b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a 
balení látek a směsí21) neoznámí údaje o klasifikaci.  

(3) Výrobce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské 
unie o detergentech28) uvede na trh na území České republiky 

a) povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují 
kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
detergentech28), nebo 

b) prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky nádobí 
pro spotřebitele. 

(4) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) uvede na trh nebo používá látku bez povolení, 

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních organických 
znečišťujících látkách25) vyrobí, uvede na trh nebo používá látku, nebo 

c) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí21) neklasifikuje látku nebo směs před jejich uvedením na trh nebo je klasifikuje 
odlišně, než stanoví tento předpis. 

(5) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) neposkytne informace v dodavatelském řetězci, 

b) v rozporu s hlavou VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20) vyrobí, uvede na trh nebo použije 
látku nebo látku ve směsi nebo předmětu, 

c) uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil její 
označení a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí21), 
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d) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí21) neuchovává doklady o splnění požadavků na klasifikaci a označování látky 
nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 let od 
posledního uvedení na trh nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům, 

e) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí21) neuvede informace o nebezpečnosti v nabídce nebezpečné látky nebo 
směsi, která umožňuje uzavření kupní smlouvy bez znalosti informací uvedených na štítku 
nebo obalu látky nebo směsi, 

f) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek20) neuchovává veškeré informace vyžadované pro 
plnění jeho povinností po dobu, po kterou je látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 
let od posledního uvedení na trh. 

(6) Vývozce nebo dovozce se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) doveze nebo vyveze látku, nebo 

b) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu 
nebezpečných chemických látek26) neposkytne Ministerstvu životního prostředí informace o 
dovozu a vývozu. 

(7) Vývozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852 vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi nebo vyveze výrobky s přidanou 
rtutí. 

 (8) Dovozce se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852 doveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi nebo doveze výrobky s 
přidanou rtutí. 

 (9) Osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/852 

a) vyrobí výrobek s přidanou rtutí, 

b) použije ve výrobním procesu nebo novém výrobním procesu rtuť nebo její sloučeniny, 

c) vyrobí nový výrobek s přidanou rtutí nebo jej uvede na trh, nebo 

d) použije volně balenou rtuť. 

 (10) Následný uživatel se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek20) 

a) nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře pro 
chemické látky stanovené informace, nebo 

b) neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných 

1. v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty, 
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2. ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo 

3. v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty. 

(11) Žadatel o registraci se dopustí přestupku tím, že v rozporu s přímo použitelným 
předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek20) 

a) neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, 

b) nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při 
posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech, 

c) neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo 

d) neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je 
nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky. 

(12) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel, který jako první uvádí na trh na území 
České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo 
nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, se dopustí přestupku tím, že neposkytne 
Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1 nebo 2. 

 (13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent, se 
dopustí přestupku tím, že 

a) uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o detergentech28), 

b) uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech28), nebo 

c) neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4. 

 (14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se dopustí přestupku 
tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 
5. 

 (15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její 
klasifikaci, balení nebo označování stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
klasifikaci, označování a balení látek a směsí21), se dopustí přestupku tím, že nepozastaví 
další uvádění této látky nebo směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. a). 

 (16) Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo předmětu na trh, aniž splnila 
povinnost registrace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek20), se dopustí přestupku tím, že v 
rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. b) nestáhne 
takovou látku, směs nebo předmět z trhu. 

 (17) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění na trh látky samotné nebo 
obsažené ve směsi nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použitelného předpisu 
Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek20), se 
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dopustí přestupku tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 
odst. 1 písm. c) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu. 

 (18) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující 
povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo 
použitelným předpisem Evropské unie o detergentech28), se dopustí přestupku tím, že 
nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku 
z trhu podle § 33 odst. 1 písm. g). 

 (19) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a 
jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o 
detergentech28), se dopustí přestupku tím, že nestáhne takový detergent z trhu podle § 33 
odst. 1 písm. h). 

 (20) Osoba, která v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/852 
uvedla na trh nový výrobek s přidanou rtutí, se dopustí přestupku tím, že v rozporu s 
rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. i) nestáhla takový 
výrobek z trhu. 

(21) Výrobce, dovozce, dodavatel nebo následný uživatel se dopustí přestupku tím, že 
neposkytne informace do databáze Evropské agentury pro chemické látky podle § 22 
odst. 7.  

(21) (22) Za přestupky lze uložit pokutu 

a) do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo 
c), odstavce 5 písm. b) nebo c) nebo odstavců 15 až 17, 

b) do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b), odstavce 5 písm. a), d) až 
f), odstavce 6 písm. a), odstavců 7 až 9, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), 
odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 18 až 20, 

c) do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 11 písm. a) nebo d), 

d) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), 
odstavce 3, odstavce 6 písm. b), odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. c), odstavce 12 
nebo odstavce 13 písm. c), nebo 

e) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo, odstavce 14 nebo 
odstavce 21.  
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	Text novelizovaných zákonů v platném znění  s vyznačením navrhovaných změn a doplnění
	ZÁKON
	ze dne 13. prosince 1990
	o místních poplatcích
	ČÁST PRVNÍ
	Úvodní ustanovení
	§ 1
	Obce mohou vybírat tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
	a) poplatek ze psů,
	b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
	c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
	d) poplatek ze vstupného,
	e) poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst,
	f) Spoplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
	Sg)S f) poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace,S.
	g) poplatky za komunální odpad.

	S§ 10b
	(1) SPoplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
	a) Sfyzická osoba,
	1. Skterá má v obci trvalý pobyt,
	2. Skteré byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
	3. Skterá podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
	4. Skteré byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

	b) Sfyzická 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 individ...

	(2) S 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...
	(3) S Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která je
	a) Sumístěna 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) Sumístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
	c) Sumístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

	(4) S 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.
	(5) S Sazbu poplatku tvoří
	a) Sčástka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok a
	b) Sčástka 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 n...

	(6) S V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počt...
	Hlava VSISI
	Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku a možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

	Hlava VII
	Poplatky za komunální odpad
	Díl 1
	Obecné ustanovení
	(1) Poplatky za komunální odpad jsou
	a) poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
	b) poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

	(2) Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků podle odstavce 1.
	Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je
	a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
	b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

	Předmětem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, která je dána
	c) přihlášením v této obci,
	d) vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.

	§ 10g
	Osvobození od poplatku
	Od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je
	e) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,
	f) 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,
	g) 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,
	h) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
	i) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.

	(3) Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství činí nejvýše 1200 Kč.
	(4) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož konci
	a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
	b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

	(5) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období, na jehož k...
	a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
	b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
	c) je poplatník od poplatku osvobozen.


	Poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
	d) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
	e) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

	Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je odkládání směsného komunálního odpadu z  jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.
	(1) Základem dílčího poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je
	a) hmotnost odpadu odloženého z  nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadajícího na poplatníka,
	b)   objem odpadu odloženého z  nemovité věci za toto dílčí období v litrech připadajícího na poplatníka, nebo
	c)  kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech připadající na poplatníka.

	(2) Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů podle odstavce 1.
	(3) Hmotností nebo objemem odpadu odloženého z nemovité věci za dílčí období nebo objednanou kapacitou soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na dílčí období připadající na poplatníka je
	f) podíl
	1. hmotnosti nebo objemu odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo objednané kapacity soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období a
	2. počtu fyzických osob, které v této nemovité věci mají bydliště na konci dílčího období, nebo

	g) hmotnost nebo objem odpadu odloženého z této nemovité věci za dílčí období nebo kapacita soustřeďovacích prostředků pro tuto nemovitou věc na dílčí období v případě, že v nemovité věci nemá bydliště žádná fyzická osoba.

	(4) Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše
	h)  10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
	i)  60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.


	Sazba poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci činí nejvýše
	j) 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,
	k) 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků.
	(6) Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, na jejichž konci
	a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo
	b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

	(7) Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin základu dílčího poplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby pro tento základ.
	(8) Plátcem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je
	a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
	b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.

	(9) Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
	(10) Poplatkovým obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní rok.
	(11) Dílčím obdobím poplatků za komunální odpad je kalendářní měsíc.
	§ 10p

	Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
	§ 10q
	Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem n...
	§ 10r
	Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci.
	§ 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) Pokud obec zavedla poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a zvolila v obecně závazné vyhlášce základ dílčího poplatku podle § 10k odst. 1 písm. a) nebo b), vyměří správce poplatku plátci poplatek platebním výměrem nebo hromadný...
	S(4)S (5) Penále, úroky a pokuty, upravené daňovým řádem, s výjimkou pořádkových pokut a pokut za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, se neuplatňují.
	§ 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 osvoboz...
	(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
	(4) Obec v obecně závazné vyhlášce, kterou zavádí poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, zvolí jeden z dílčích základů tohoto poplatku a může určit minimální dílčí základ tohoto poplatku.

	§ 16a
	Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela nebo částečně prominout poplatek SpodleS S§ 10bS za obecní systém odpadového hospodářství nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím k okolnostem daného ...
	(6) Peněžní prostředky uložené na zvláštním vázaném účtu a státní dluhopisy vedené na samostatném účtu podle odstavce 5 nesmějí být předmětem zajištění, nesmějí být zahrnuty do majetkové podstaty poplatníka v insolvenčním řízeníP12b)P, nepodléhají vý...








