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odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku ze psů
_____________________________________________________________________
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
• ustanovení § 127 odst. 1:
„Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného
nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. Proto zejména nesmí ohrozit sousedovu
stavbu nebo pozemek úpravami pozemku nebo úpravami stavby na něm zřízené bez toho,
že by učinil dostatečné opatření na upevnění stavby nebo pozemku, nesmí nad míru
přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny,
parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi, nesmí nechat
chovaná zvířata vnikat na sousedící pozemek a nešetrně, popřípadě v nevhodné roční době
odstraňovat ze své půdy kořeny stromu nebo odstraňovat větve stromu přesahující na jeho
pozemek.“
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů:
• ustanovení § 13b) odst. 2:
„Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit chovatelům povinnost nechat trvale
označit psy, kteří dosud označeni nejsou, osobou odborně způsobilou k výkonu této odborné
veterinární činnosti podle veterinárního zákona, a to prostředky, které způsobují při aplikaci
jen mírnou nebo přechodnou bolest, zejména tetováním nebo identifikací čipem. Obec může
obecně závaznou vyhláškou stanovit povinnost přihlásit psy do evidence a upravit náležitosti
a způsob vedení evidence označených psů a jejich chovatelů.“
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
Tento zákon upravuje chov zvířat obecně. Chov psů tak nelze regulovat obecně závaznou
vyhláškou.

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
_____________________________________________________________________
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů:
• ustanovení § 47 odst. 1) písm. d):
„Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo
veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“
• ustanovení § 47 odst. 1) písm. g):
„Přestupku se dopustí ten, kdo poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení.“
• ustanovení § 47 odst. 1) písm. h):

„Přestupku se dopustí ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo
odpady mimo vyhrazená místa.“

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za
povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
_____________________________________________________________________
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:
• ustanovení § 24:
„Poplatky v národních parcích
(1) Za vjezd a setrvání motorovými vozidly na území národního parku nebo za vstup do jeho
vybraných míst mimo zastavěná území obcí může orgán ochrany přírody vybírat poplatek.
Tento poplatek neplatí osoby pracující, trvale bydlící nebo fyzické osoby vlastnící rekreační
objekty na území národního parku.
(2) Za jízdu na území národního parku motorovým vozidlem, jehož vjezd podléhá poplatku
podle odstavce 1, může orgán ochrany přírody rovněž vybírat jednorázový poplatek.
(3) Výši poplatků podle odstavců 1 a 2, okruh osob osvobozených od poplatku, vzor
potvrzení o zaplacení poplatku nebo potvrzení o osvobození od poplatku a určení vybraných
míst na území národního parku, na která se povinnost platit poplatek za vstup vztahuje,
stanoví Ministerstvo životního prostředí prováděcím právním předpisem.
(4) Poplatky v národních parcích jsou příjmem příslušného orgánu ochrany přírody
národního parku.
(5) Využije-li orgán ochrany přírody oprávnění podle odstavců 1 a 2, nelze v těchto místech
vybírat poplatek podle zákona o místních poplatcích.“

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj
_____________________________________________________________________
Zákon č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších
předpisů:
• ustanovení § 17 odst. 1:
„Výherním hracím přístrojem se rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené
technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. U výherního hracího
přístroje s programovým vybavením umožňujícím současnou hru na více hracích místech
více hráčům je každé takové hrací místo rovněž považováno za samostatný výherní hrací
přístroj. Tato skutečnost musí být uvedena v osvědčení o provozuschopnosti vydaném podle
§ 19 odst. 2 písm. c), jakož i ve výpisu z tohoto osvědčení.“
• ustanovení § 17 odst. 2:
„Výherní hrací přístroj musí být umístěn tak, aby neumožňoval hru osobám mladším 18 let,
nebo provozovatel musí učinit taková opatření, aby tyto osoby se nemohly hry zúčastnit.
K tomuto účelu je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti.“
• ustanovení § 18 odst. 1 písm. a):
„Povolení k provozování výherních hracích přístrojů vydává na žádost obecní úřad pro svůj
územní obvod, a to v přenesené působnosti.“

• ustanovení § 20 odst. 1:
„Provozovatel je povinen do dvou měsíců po uplynutí doby, na kterou bylo povolení vydáno,
podat vyúčtování provozu jednotlivých výherních hracích přístrojů a předložit je orgánu, který
povolení vydal, a příslušnému finančnímu úřadu. Pokud povolení vydalo ministerstvo,
předloží toto vyúčtování orgánu vykonávajícímu státní dozor podle § 46 nad provozem
výherního hracího přístroje.“
• ustanovení § 50 odst. 4:
„Obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, že
výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou
určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování
výherních hracích přístrojů zakázáno.“

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
_____________________________________________________________________
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů:
• ustanovení § 17 odst. 5:
„Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí
být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže
stanovit poplatek za komunální odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
podle zvláštního zákona.“
• ustanovení § 17a:
„Poplatek za komunální odpad
Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat poplatek za
komunální odpad (dále jen "poplatek") vznikající na jejím území. Poplatek nelze stanovit
současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.25a)
(2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
(3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu zavedla.
(4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí plátce tuto
skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem.
(5) Maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných oprávněných nákladů obce
vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé
poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na
jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto
odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených
k odkládání odpadu. Poplatek je příjmem obce.
(6) Při správě poplatku za komunální odpad se postupuje podle daňového řádu.“
Aktualizováno k datu: 1. ledna 2011
Zpracoval: odbor dozoru a kontroly veřejné správy

