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Místní poplatky zavedené obcemi

Øvývoj zavádění jednotlivých místních poplatků
vv letech 2018 až 2021
vsrovnání vývoje u všech obcí a obcí prvního stupně (malých obcí)

Øvyužívání maximálních sazeb u vybraných místních poplatků
Øcíl analýzy

vzjištění zájmu obcí o zavádění jednotlivých místních poplatků
vsprávnost nastavení maximálních sazeb místních poplatků

Øzdroje informací
Øspecializovaný informační portál MF „MONITOR“ 

(https://monitor.statnipokladna.cz)
ØOZV zveřejněné na webových stránkách obcí

https://monitor.statnipokladna.cz/


Poplatky za KO a poplatek dle § 17a zákona 
o odpadech (všechny obce)

89,5% 90,3% 90,4% 90,2%

16,0% 16,1% 15,8% 15,5%
10,5% 9,7% 9,6% 9,8%

2018 2019 2020 2021

obce s poplatky za KO a poplatkem dle § 17a ZoO

obce s poplatkem dle § 17a ZoO

obce bez poplatků za KO i bez poplatku dle § 17a ZoO



Poplatky za KO a poplatek dle § 17a zákona 
o odpadech (obce I. stupně)

89,4% 90,0% 90,2% 90,3%

16,7% 16,7% 16,5% 16,1%
10,6% 10,0% 9,8% 9,7%

2018 2019 2020 2021

obce I. stupně s poplatky za KO a poplatkem dle § 17a ZoO

obce I. stupně s poplatkem dle § 17a ZoO

obce I. stupně bez poplatků za KO i bez poplatku dle § 17a 
ZoO



Poplatek ze psů (všechny obce)

96,9% 96,8% 96,1% 95,8%

3,1% 3,2% 3,9% 4,2%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku ze psů na celkovém počtu 
obcí

(r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek ze psů (obce I. stupně)

96,5% 96,4% 95,6% 95,3%

3,5% 3,6% 4,4% 4,7%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku ze psů na celkovém 
počtu 

obcí I. stupně (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce I. stupně se zavedeným 
poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Poplatek z pobytu (všechny obce)

29,5% 30,2%

70,5% 69,8%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku z pobytu na celkovém počtu 
obcí

(r. 2020 - 2021)

2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek z pobytu (obce I. stupně)

25,3% 26,1%

74,7% 73,9%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku z pobytu na celkovém 
počtu 

obcí I. stupně (r. 2020 - 2021)

2020 2021

Obce I. stupně se zavedeným poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Poplatek za užívání veřejného prostranství 
(všechny obce)

45,7% 44,6% 43,4% 42,1%

54,3% 55,4% 56,6% 57,9%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

na celkovém počtu obcí (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek za užívání veřejného prostranství 
(obce I. stupně)

38,2% 37,1% 35,9% 34,3%

61,8% 62,9% 64,1% 65,7%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

na celkovém počtu obcí I. stupně (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce I. stupně se 
zavedeným poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Poplatek ze vstupného (všechny obce)

13,6% 13,0% 11,1% 9,4%

86,4% 87,0% 88,9% 90,6%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku ze 
vstupného 

na celkovém počtu obcí (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek ze vstupného (obce I. stupně)

11,7% 11,3% 9,5% 8,1%

88,3% 88,7% 90,5% 91,9%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku ze vstupného na celkovém 
počtu 

obcí I. stupně (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce I. stupně se zavedeným poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 
míst (všechny obce)

2,0% 2,0% 1,9% 1,9%

98,0% 98,0% 98,1% 98,1%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku za povolení k vjezdu do vybraných 
míst 

na celkovém počtu obcí (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných 
míst (obce I. stupně)

1,7% 1,6% 1,6% 1,6%

98,3% 98,4% 98,4% 98,4%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku za povolení k vjezdu do vybraných míst 
na celkovém počtu obcí I. stupně (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce I. stupně se zavedeným poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 
(všechny obce)

1,2% 1,2% 1,3% 1,4%

98,8% 98,8% 98,7% 98,6%

Podíl obcí s poplatkem/bez poplatku za zhodnocení stavebního 
pozemku 

na celkovém počtu obcí (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce se zavedeným poplatkem

Obce bez poplatku



Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku 
(obce I. stupně)

1,3% 1,3% 1,3% 1,4%

98,7% 98,7% 98,7% 98,6%

Podíl obcí I. stupně s poplatkem/bez poplatku za zhodnocení stavebního 
pozemku 

na celkovém počtu obcí I. stupně (r. 2018 - 2021)

2018 2019 2020 2021

Obce I. stupně se zavedeným poplatkem

Obce I. stupně bez poplatku



Využívání maximální sazby vybraných 
poplatků na reprezentativním vzorku 117 obcí
Øbyly vybrány poplatky, které jsou obcemi zaváděny nejčastěji 

vpoplatky za komunální odpad
vpoplatek ze psů
vpoplatek z pobytu
vpoplatek za užívání veřejného prostranství

Økritéria výběru obcí
v13 krajských měst
v26 měst (15.000 až 50.000 obyvatel)
v39 obcí, z každého kraje 3 obce (2.000 až 15.000 obyvatel)
v39 obcí, z každého kraje 3 obce (do 2.000 obyvatel)



Poplatky za komunální odpad (zavedlo 81% ze 
vzorku)

vpoplatek za obecní systém odpadového hospodářství 67% obcí
vpoplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 14% obcí

Øžádná z obcí nevyužila maximální sazbu
v6% obcí využilo sazbu v 80%
vprůměrná výše sazby 648 Kč a 0,61 Kč/l
v25 % obcí má stanovenu sazbu pod 50% maximální sazby



Poplatek ze psů (zavedlo 97% ze vzorku)



Poplatek ze psů – sazba max. 1.500 Kč /rok

31%

15%

8%

0%

Podíl obcí podle velikosti z hlediska 
využívání 

max. výše sazby u poplatku ze psů

krajská města obce 15 tis. - 50 tis. obce 2 tis. - 15 tis. obce do 2 tis.



Poplatek ze psů – sazba max. 200 Kč/rok  

100%

88%

71%

40%

Podíl obcí podle velikosti z hlediska využívání max. výše sazby poplatku ze 
psů, 

jehož držitelem je osoba starší 65 let

krajská města obce 15 tis. - 50 tis. obce 2 tis. - 15 tis. obce do 2 tis.



Poplatek z pobytu (zavedlo 61% ze vzorku)

Økrajská města
v2 využila max. sazbu 
vprůměrná výše sazby je 27 Kč

Øobce od 15 do 50 tis. obyvatel
vžádná nevyužila max. sazbu
vprůměrná výše sazby je 16 Kč

Øobce od 2 do 15 tis. obyvatel
v1 využila max. sazbu
vprůměrná výše sazby 20 Kč

Øobce do 2 tis. obyvatel
v1 využila max. sazby
vprůměrná výše sazby 16 Kč



Poplatek z pobytu

17%

0%
4%

7%

Podíl obcí podle velikosti z hlediska 
využívání 

max. výše sazby poplatku z pobytu

krajská města obce 15 tis. - 50 tis. obce 2 tis. - 15 tis. obce do 2 tis.



Poplatek za užívání veřejného prostranství 
(zavedlo 87% ze vzorku)



Poplatek za užívání veřejného prostranství – 
základní sazba až 10 Kč/m²/den

100%

92%

97%

84%

Podíl obcí podle velikosti z hlediska využívání 
max. výše základní sazby poplatku za užívání veřejného 

prostranství

krajská města obce 15 tis. - 50 tis. obce 2 tis. - 15 tis. obce do 2 tis.



Poplatek za užívání veřejného prostranství – 
zvýšená sazba až 100 Kč/m²/den

46%

55% 53%

41%

Podíl obcí podle velikosti z hlediska využívání 
max. výše zvýšené sazby poplatku za užívání veřejného 

prostranství

krajská města obce 15 tis. - 50 tis. obce 2 tis. - 15 tis. obce do 2 tis.


