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Metodický materiál 
odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra 

 
Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním 

k vydávání obecně závazné vyhlášky obce  
o místním poplatku ze psů 

___________________________________________________________________ 
 
 
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů: 

 ustanovení § 1013 odst. 1: 
„Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, 
stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka 
(souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 
užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na 
pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování 
souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod.“ 
 
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. 
 

 ustanovení § 4 odst. 1 písm. f): 
„Chovatel je povinen zajistit, aby byli psi, jakož i lišky a jezevci držení v zajetí, ve stáří 
od 3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině a poté během doby účinnosti 
předchozí použité očkovací látky přeočkováni, uchovávat doklad o očkování po dobu 
platnosti očkování a na požádání jej předložit úřednímu veterinárnímu lékaři“, 

 ustanovení § 4 odst. 4: 
„Očkování psa proti vzteklině podle odstavce 1 je platné, pouze pokud pes splňuje 
podmínky na označení zvířat v zájmovém chovu stanovené v čl. 17 odst. 1 předpisu 
Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat  
v zájmovém chovu65), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním 
provedeným před 3. červencem 2011. Chovatel, který chová psa, je povinen zajistit, 
aby identifikační číslo psa bylo zaznamenáno v dokladu o očkování psa. 
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Identifikačním číslem psa se rozumí alfanumerický kód zobrazený transpondérem, 
který umožňuje zjistit totožnost konkrétního psa“. 
 
____________________ 
65) Čl. 17 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013 ze dne 12. června 2013 o 

neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu a o zrušení nařízení (ES) č. 998/2003. 

 
 

Další nástroje právní regulace související se zákonným zmocněním  
k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství 
___________________________________________________________________ 
 
 
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona  
č. 178/2018 Sb.: 

 ustanovení § 5 odst. 1 písm. f): 
„Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že znečistí veřejné prostranství, 
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá 
povinnost úklidu veřejného prostranství“,  

 ustanovení § 5 odst. 1 písm. g): 
“Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poškodí nebo neoprávněně 
zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné 
zařízení, jde-li o případy, které nelze postihnout podle jiných zákonů“,  

 ustanovení § 5 odst. 2: 
Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  
b) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně 

prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství,  
c) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný 

objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, jde-li o případy, které nelze 
postihnout podle jiných zákonů.  

 
 
 

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. 6: 
„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 
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poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních poplatcích 25a  
____________________ 
25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

 ustanovení § 17a: 
„Poplatek za komunální odpad 
(1) 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.“ 
____________________ 
25a) § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
Tento materiál popisuje předpokládaný právní stav k 1. lednu 2020 
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