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Metodická pomůcka 

Vyměřování místních poplatků a aplikace vybraných 
ustanovení daňového řádu

I.
Stanovení místních poplatků – právní úprava

 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZMP“) – § 11 ZMP

- speciální právní úprava ve vztahu k daňovému řádu, týkající se problematiky 
vyměřování místních poplatků;

 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen DŘ), 
Hlava IV, nalézací řízení, Díl 1 až 3 

- při stanovení místního poplatku se aplikují ustanovení § 139 a § 140 DŘ – 
vyměření daně, § 147 DŘ – rozhodnutí o stanovení daně a § 148 DŘ - lhůta pro 
stanovení daně;

- ustanovení § 135 až 138 DŘ (řádné daňové tvrzení, opravné daňové přiznání 
a opravné vyúčtování) a dále § 141 až 142 DŘ (dodatečné daňové přiznání 
a dodatečné vyúčtování, následné hlášení) se nepoužijí.

Poznámka:
U místních poplatků není naplněna podmínka v § 1 odst. 3 DŘ. 
V oblasti místních poplatků je primární placení a nalézací rovina řízení se 
uplatňuje v případech, kdy místní poplatky nejsou zaplaceny včas nebo ve 
správné výši.



1. Místní poplatky lze vyměřit platebním výměrem nebo hromadným 
předpisným seznamem (§ 11 odst. 1 a 4 ZMP).

2. Platební výměr
 aplikovat ustanovení § 101 až 103 DŘ upravující náležitosti rozhodnutí
 stanovit lhůtu k plnění 

o 15 dní ode dne právní moci platebního výměru (dále též „ PV“) 
vyměření z moci úřední podle § 139 odst. 1 a 3 DŘ, nebo

o 30 dnů ode dne doručení platebního výměru (podle § 11 odst. 4 
ZMP)

 odůvodnění - PV obsahuje odůvodnění - vyplývá z ustanovení § 147 odst. 
3 DŘ (úřední moc)

 poučení o odvolání 
o proti PV lze podat odvolání
o odvolání se podává u správce poplatku, který rozhodnutí vydal

 ve 30 denní lhůtě ode dne doručení, a to i před doručením 
(§ 109 odst. 1 DŘ ve vztahu k § 147 a § 109 odst. 4 DŘ) a dále 
uvést 

 u kterého správce poplatku se odvolání podává (§ 109 odst. 
3 DŘ),

o vyloučení odkladného účinku 

3. PV je účinný oznámením příjemci rozhodnutí (§ 101 odst. 6 DŘ) a vykonatelný 
po marném uplynutí lhůty k plnění stanovené ve výroku.

4. Hromadný předpisný seznam (HPS)
 obsahuje velký počet rozhodnutí pro velký počet poplatníků
 na jednotlivá rozhodnutí aplikovat ustanovení § 101 až 103 DŘ 
 aplikovat ustanovení § 50 DŘ

o zpřístupnit HPS k nahlédnutí 
 po dobu nejméně 30 dnů

o zveřejnit veřejnou vyhlášku vyvěšením
 po dobu nejméně 30 dnů
 označit místní poplatek
 označit místo a dobu, po kterou lze do HPS nahlédnout

 doručení HPS – 30. den po jeho zpřístupnění.



5. Vyměření místních poplatků
 povinnost správce poplatku, pokud poplatník nezaplatí, nebo plátce 

poplatku místní poplatek neodvede včas, nebo ve správné výši.
 vyměření místního poplatku musí předcházet zjištění správné výše 

poplatkové povinnosti.

II.
Postup správce poplatku při vyměření místního poplatku

Varianta I

Daňový subjekt (poplatník, plátce poplatku) poplatek zaplatí nebo odvede
 ve lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce
 ve správné výši.

Správce poplatku
 platbu poplatku zaeviduje na osobní daňový účet (§ 141 DŘ)
 platební výměr (§ 147 DŘ) nevydává (§ 11/odst. 1 a 2 ZMP).

Varianta II

Daňový subjekt (poplatník, plátce poplatku) poplatek zaplatí nebo odvede
 po lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce
 ve správné výši.

Správce poplatku
 platbu zaeviduje na osobní daňový účet (§ 141 DŘ)
 vyměří místní poplatek platebním výměrem (§ 11/odst. 1 a 2 ZMP) 

o je-li zaplaceno do vydání PV, tj. dříve než je učiněn úkon k jeho 
doručení (§ 101odst. 2 DŘ), správce poplatku PV nemusí 
oznamovat, založí ho spisu

o není-li zaplaceno do vydání PV – správce poplatku je povinen 
oznámit PV (doručením nebo jiným prokazatelným způsobem 
seznámení § 101 odst. 6 DŘ).

Varianta III

Daňový subjekt (poplatník, plátce poplatku) poplatek zaplatí nebo odvede
 ve lhůtě splatnosti
 v nesprávné výši.



Správce poplatku
 zaeviduje platbu na osobní daňový účet (§ 141 DŘ)
 vyměří platebním výměrem místní poplatek ve správné výši (dle OZV) 

a platební výměr doručí (§ 101odst. 6 DŘ)
 předepíše vyměřenou částku na osobní daňový účet (§ 149 DŘ).

Poznámka: 
Pro zjištění správné výše poplatkové povinnosti lze před vyměřením využít zaslání 
výzvy podle § 11 odst. 1 písm. d) DŘ (správce poplatku může využit výzvu s cílem 
získat potřebné informace pro správu poplatku).

Varianta IV

Daňový subjekt (poplatník, plátce poplatku) poplatek zaplatí nebo odvede
 ve lhůtě splatnosti 
 nesplní ohlašovací povinnost.

Správce poplatku
 zaeviduje platbu na osobní daňový účet, pokud jsou známy potřebné 

údaje, v opačném případě zaeviduje na účet „nejasných plateb“ (§ 164 
odst. 2 DŘ) a vyzve daňový subjekt k vyjasnění platby

 zaeviduje platbu na příslušný osobní daňový účet, a to podle dispozice 
daňového subjektu; pokud daňový subjekt nevyjasní, určí správce 
poplatku, na který poplatek platbu zaeviduje

 vyměří/nevyměří platebním výměrem (a to podle povahy místního 
poplatku, je-li správce poplatku schopen údaje potřebné pro ověření 
správné výše zaplaceného nebo odvedeného poplatku ze svých evidencí).

Varianta V

Daňový subjekt (poplatník, plátce poplatku) poplatek nezaplatí nebo neodvede
 nesplnil ohlašovací povinnost.

Poznámka:
Pro zjištění správné výše poplatkové povinnosti lze před vyměřením využít zaslání 
výzvy podle § 11 odst. 1 písm. d) DŘ (s cílem získat potřebné informace pro správu 
poplatku).
K vynucení splnění ohlašovací povinnosti dle § 14a zákona o místních poplatcích 
lze
využít pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 
písm. a) DŘ. 



Správce poplatku
 vyměří místní poplatek platebním výměrem na základě provedeného 

dokazování nebo podle pomůcek 
 oznámí platební výměr (doručením nebo jiným prokazatelným způsobem; 

§ 101 odst. 6 DŘ).

III.
Zvýšení poplatku až na trojnásobek, pokud nebyl zaplacen nebo odveden včas 
nebo ve správné výši.

Zvýšení místního poplatku podle § 11 odst. 3 ZMP se doporučuje vyměřit 
platebním výměrem (nebo HPS), kterým se vyměřuje místní poplatek, tj. jedním 
rozhodnutím. 

Samostatným platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem se 
zvýšení vyměří vždy podle § 11 odst. 4 ZMP.

Částka zvýšení místního poplatku musí být vždy zdůvodněna, zejména 
s přihlédnutím k délce prodlení, opakovanému porušení poplatkové povinnosti, 
musí být uvedeny konkrétní skutečnosti a srovnávací kritéria, ze kterých při 
vyměření zvýšení správce poplatku vycházel; musí být zřejmá i důvodnost 
stanoveného zvýšení poplatku ve vztahu k obdobným případům.

IV.
Vzory rozhodnutí jsou zveřejněny na Webové stránce Ministerstva financí pod 
odkazem: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky?t1_11=poplatky.

https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky?t1_11=poplatky

