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§projekt Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a 
kontroly

§primární cíl: zvýšení kvality kontrol

§ sekundární cíl: propojení se vzděláváním úředníků ÚSC ->   

                             zlepšení úrovně výkonu státní správy

§Ministerstvo financí, odbor 39 – Správních činností využil 
možnost zapojení do pilotního projektu
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§  Odbor 39 vypracoval návrh „Postupu při výkonu kontrol přenesené 
působnosti realizovaných krajskými úřady a Magistrátem hl. m. Prahy – 
Správa místních poplatků“

Ø uvedený návrh „postupu“ byl Ministerstvem vnitra rozeslán do 
připomínkového řízení

Ø připomínky zaslalo 8 KÚ + MHMP, 5 KÚ se nevyjádřilo
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Ø připomínky se týkaly především:

 - povinnosti uvádět do protokolu o kontrole tabulky, které jsou součástí 
„Postupu“, včetně oprávněnosti v nich uvedených identifikačních údajů

- předkládání celých spisů nebo jen rozhodnutí

- oprávněnost kontroly, zda úřední osoby vykonávající správu poplatků 
složily zkoušku ZOZ

- posouzení zjevného nepoměru nákladů spojených s vymáháním a výše 
nedoplatků
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Øpřipomínky zaslané KÚ a MHMP byly Ministerstvem financí vypořádány 
dne 21. 9. a 6. 11. 2020

Økonečné znění návrhu „postupu“ bylo zasláno Ministerstvu vnitra, které 
zajistí následnou distribuci

§ Uvedení standardů do praxe = leden 2021

Øod 1. 1. 2021 budou KÚ a MHMP postupovat při kontrolách správy 
místních poplatků na    obcích  v souladu s „Postupy
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§ Odbor 39 MF bude od 1. 1. 2022 při kontrolách výkonu přenesené 
působnosti KÚ a MHMP kontrolovat, zda je při kontrolách obcí 
postupováno v souladu „Postupy“

ØKÚ/MHMP vypracují jedenkrát za rok „Vyhodnocení výsledků kontrol 
výkonu přenesené působnosti obcí a městských částí na úseku místních 
poplatků“

Øžádost o vypracování pošle MF vždy do 30. 11. příslušného roku

ØKÚ/MHMP vyhodnocení poskytnou do 31. 1. následujícího roku
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Ø  struktura a obsah vyhodnocení jsou stanoveny v „Postupu“

ØMF poskytne vzor vyhodnocení včetně tabulek -> podobný 
systém vyplňování jako má MV v případě podkladů zasílaných k 
Hodnotící zprávě


