Informace o novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila dne
15. října 2019 novelu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona o místních poplatcích“), vedenou pod
sněmovním tiskem č. 286, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2020. V současné
době se čeká na podpis prezidenta republiky a následně by měla novela být
vyhlášena ve Sbírce zákonů.
Předmětnou novelou dochází k výrazným změnám zákona o místních
poplatcích. Mezi nejdůležitější změny patří úprava samotného zmocňovacího
ustanovení k vydání obecně závazné vyhlášky zavádějící místní poplatek, včetně
stanovení jejích povinných a fakultativních náležitostí, zrušení místního poplatku za
lázeňský a rekreační pobyt a místního poplatku z ubytovací kapacity, zavedení
nového místního poplatku z pobytu, změna definice poplatníka a osob, na něž
dopadá snížená sazba poplatku, u místního poplatku ze psů a změna definice
poplatníka u místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Určité změny se v různé míře
dotýkají každého z místních poplatků.
Výše uvedená skutečnost se pak promítá do nutnosti zrušení či úprav
stávajících obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích ze strany obcí tak,
aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídaly změněnému znění zákona o místních
poplatcích. V této souvislosti Ministerstvo vnitra doporučuje obcím provedení revize
jejich obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích a jejich nezbytných úprav.
Pro tyto potřeby aktualizovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci
s Ministerstvem financí v návaznosti na novou právní úpravu své metodické materiály
k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí, kterými jsou stanovovány místní
poplatky. Tyto metodické materiály obsahují rovněž vzory obecně závazných
vyhlášek, které mohou obce při úpravě svých obecně závazných vyhlášek využít.
Předmětné metodické materiály lze nalézt na webových stránkách Ministerstva vnitra
pod odkazem https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-c-28-stav-od-1-12020.aspx.
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra je prostřednictvím
jeho územních dozorových pracovišť připraven rovněž poskytnout v případě zájmu
obcím při úpravě obecně závazných vyhlášek individuální metodickou pomoc.
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