Metodický materiál – úhrada správního poplatku
Na základě zákona č. 318/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění
pozdějších předpisů, zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších
předpisů, a další související zákony, byl s účinností od 1.1.2016 zaveden správní poplatek
za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona o evidenci
obyvatel. Poplatek je v sazebníku správních poplatků uveden pod položkou 2 písm. d) – viz
příloha k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o správních poplatcích“).
Předmět správního poplatku
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana dle zákona č. 133/2000 Sb.,
o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“).
Poplatník
Správní poplatek hradí ten, kdo podal návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
občana dle § 12 odst. 1 písm. c) zákona o evidenci obyvatel. K podání návrhu je oprávněn:
- vlastník objektu nebo jeho vymezené části
- oprávněná osoba uvedená v § 10 odst. 6 písm. c) zákona o evidenci obyvatel.
Pozn. Pokud by návrh podala jiná osoba a poplatek by uhradila, musel by správní orgán
takové osobě uhrazený správní poplatek vrátit /§ 7 odst. 1 písm. c) zákona o správních
poplatcích/.
Komu se poplatek hradí
Poplatek se hradí tomu úřadu, který je věcně a místně příslušný k podání návrhu na zrušení
údaje o místu trvalého pobytu občana.
Sazba a splatnost poplatku
Výše správního poplatku činí 100 Kč za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu jedné osoby. Bude-li podáván společný návrh na zrušení údaje o místu trvalého
pobytu pro více osob, bude konečná výše správního poplatku stanovena jako násobek
uvedené částky a počtu osob, jimž má být údaj o místu trvalého pobytu zrušen. Poplatek
nelze uhradit kolkovými známkami (viz § 6 odst. 8 zákona o správních poplatcích).
Poplatek je dle § 5 odst. 2 zákona o správních poplatcích splatný při podání návrhu
na zrušení údaje o místu trvalého pobytu. Neuhradí-li poplatník správní poplatek při podání
návrhu, musí jej správní orgán vyzvat, aby tak učinil ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který
následuje po doručení výzvy k zaplacení poplatku (příloha).
Výzva k úhradě správního poplatku
-

má formu rozhodnutí
musí obsahovat
 označení správního orgánu
 číslo jednací
 datum vydání
 označení poplatníka (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého
pobytu, u PO název, sídlo, IČ)
 označení žádosti (věc, datum jejího podání)
 odkaz na právní předpisy (zákon o správních poplatcích, daňový řád,
zákon o evidenci obyvatel)
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poučení o právních důsledcích nezaplacení správního poplatku (při
neuhrazení poplatku bude řízení zastaveno)
výše správního poplatku včetně lhůty k zaplacení a způsobu úhrady
(bezhotovostním převodem vždy, variabilně poštovní poukázkou nebo
v hotovosti do pokladny)
poučení o opravném prostředku.

Právní důsledky neuhrazení správního poplatku jsou stanoveny v § 5 odst. 4 zákona
o správních poplatcích. V případě neuhrazení správního poplatku ve lhůtě uvedené
ve výzvě, bude řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu dle § 66 odst. 1 písm. d)
správního řádu zastaveno. Bude-li poplatek uhrazen po uplynutí stanovené lhůty,
ale předtím, než bylo vydáno usnesení o zastavení řízení, vychází se z toho, že byl uhrazen
včas. Pokud je poplatek zaplacen až poté, co bylo vydáno usnesení o zastavení řízení,
ale před uplynutím lhůty pro podání odvolání proti takovému usnesení, pozbývá usnesení
o zastavení řízení platnosti, což správní orgán zaznamená do spisu formou úředního
záznamu. Je-li poplatek uhrazen až po nabytí právní moci usnesení o zastavení řízení,
poplatek se nevrací, a to ani na žádost poplatníka (§ 7 odst. 4 zákona o správních
poplatcích).
Okamžik úhrady správního poplatku
při podání žádosti
ve lhůtě stanové ve výzvě
po uplynutí lhůty stanovené ve výzvě
do doby než je vydáno usnesení
o zastavení řízení
v době od vydání usnesení o zastavení
řízení do doby než nabude právní moci
po nabytí právní moci usnesení
o zastavení řízení

Postup správního orgánu
provádí úkony v řízení
po provedení úhrady začne provádět úkony
v řízení
po provedení úhrady začne provádět úkony
v řízení
po provedení úhrady začne provádět úkony
v řízení – usnesení pozbývá platnosti
(poznamená ve spise formou úředního
záznamu)
řízení je zastaveno, úkony se již žádné
neprovádí, uhrazený poplatek se nevrací (§7
odst. 4 zákona o správních poplatcích)

Jako opravný prostředek je možné proti výzvě na úhradu správního poplatku podat
odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. O odvolání
rozhoduje nadřízený orgán (krajský úřad).
Doručení výzvy
Poplatníkovi, který má zřízenu datovou schránku, se výzva zasílá do datové schránky.
Poplatník, který datovou schránku nemá, je třeba výzvu doručit prostřednictvím zásilky
doručované provozovatelem poštovních služeb, případně úřední osobou pověřenou
k doručování (má-li správní orgán takovou osobu). S ohledem na to, že správní orgán musí
doložit doručení výzvy, je třeba při doručování prostřednictvím zásilky využít takovou službu,
která dodání zásilky stvrzuje (dodejka s modrým pruhem, poučení dle daňového řádu).
Osvobození
V případě správního poplatku za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle zákona o evidenci obyvatel, není možné poplatníka od placení poplatku osvobodit.
Žádné osvobození nevyplývá z § 8 zákona o správních poplatcích, ani z položky 2 sazebníku
správních poplatků.
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Běh lhůty pro vydání rozhodnutí
Podle § 5 odst. 5 zákona o správních poplatcích neběží v době ode dne doručení výzvy
k zaplacení poplatku až do jeho zaplacení lhůty stanovené zvláštními předpisy, tedy i lhůty
pro vydání rozhodnutí ve věci dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Správní orgán má možnost (nikoliv povinnost)
současně s výzvou k úhradě správního poplatku vydat usnesení o přerušení řízení /viz § 64
odst. 1 písm. b) správního řádu/. Pokud však zákon o správních poplatcích sám stanoví,
že lhůty podle zvláštních právních předpisů po určitou dobu neběží, jeví se toto jako
nadbytečné.
Upozornění k počítání lhůt
Pozor na speciální způsob počítání lhůty pro úhradu správního poplatku a lhůty pro podání
odvolání. Je zde odlišnost od správního řádu a od daňového řádu.
SŘ + DŘ – lhůta běží ode dne doručení…
zákon o správních poplatcích – lhůta běží ode dne, který následuje po doručení…
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Příloha
Obecní úřad Horní Dolní1
Č.j.:
…………………
Vyřizuje:
…………………
Telefon:
…………………
Datum:
…………………

označení poplatníka

VÝZVA K ZAPLACENÍ SPRÁVNÍHO POPLATKU
Obecní úřad Horní Dolní obdržel dne …………… návrh Jana Nováka, nar. …………, trvale
bytem …………………, na zrušení údaje o místu trvalého pobytu Petra Sedláka,
nar. ………., na adrese ……………….., a to ve smyslu § 12 odst. 1 písm. c) zákona
č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o evidenci obyvatel“). Žádost je evidována
pod č.j. ……………, sp.zn. ………………
Podle položky 2 písm. d) sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o správních poplatcích“), má Jan Novák, nar. …………., trvale bytem ………….., jako
navrhovatel povinnost uhradit za podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu
podle zákona o evidenci obyvatel správní poplatek ve výši 100 Kč.
Vzhledem k tomu, že uvedený správní poplatek Jan Novák neuhradil při podání návrhu,
vyzývá jej Obecní úřad Horní Dolní, aby v souladu s § 5 odst. 2 zákona o správních
poplatcích správní poplatek ve výši 100 Kč uhradil ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
který následuje po doručení této výzvy.
Podle § 163 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový řád“), je třeba uvedenou částku uhradit buď bezhotovostním převodem z účtu
vedeného u poskytovatele platebních služeb na učet vedený u ………………………………...
v ……..………., číslo účtu ……………, konstantní symbol ………………….., variabilní symbol
………………….., nebo v hotovosti do pokladny Obecního úřadu Horní Dolní.
Nebude-li uvedený správní poplatek uhrazen ve lhůtě stanovené v této výzvě, bude řízení
ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu Petra Sedláka, nar. ………., na adrese
……………., zahájené na základě návrhu Jana Nováka doručeného dne ………… v souladu
s § 66 odst. 1 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
zastaveno.
Poučení:
Proti této výzvě lze podat ve lhůtě do 15 dnů ode dne, který následuje po jejím doručení,
odvolání, a to podáním učiněným u Obecního úřadu Horní Dolní. O odvolání bude
rozhodovat Krajský úřad ……………….. Podané odvolání nemá odkladný účinek (§ 109
daňového řádu).
otisk
úředního
razítka
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vlastnoruční podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
pověřeného pracovníka

pokud se úřad člení na odbory, uvede se i název odboru
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