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Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
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qCíl návrhu novely ZMP

§ úprava vybraných procesních ustanovení zákona
§ úprava poplatkového období ve vztahu k insolvenčnímu řízení
 



Vyměření poplatku
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vSoučasná právní úprava

qnevyměření poplatku při splnění podmínek pro placení
§ negativa

Ø absence rozhodnutí o stanovení poplatku => ztížení možnosti případné obrany

qvyměření poplatku rozhodnutím vždy při porušení podmínek v rovině placení
(výjimka u poplatku dle ust. § 10k odst. 1 písm. a), b) ZMP)
§ negativa

Ø povinnost vyměřit, pokud v mezidobí došlo k platbě
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v  Navrhovaná právní úprava

qvyměření poplatku předepsáním do evidence daní
Ø splnění všech podmínek
Ø absence rozhodnutí 
Ø žádost poplatkového subjektu o vyměření poplatku rozhodnutím 

Þ max. 6 měsíců před koncem lhůty
Þ odůvodnění dle žádosti
Þ k předepsání do evidence daní se nepřihlíží

qvyměření poplatku rozhodnutím při porušení podmínek v rovině placení 
Ø nedošlo-li k nápravě do doby vydání rozhodnutí o vyměření poplatku
Ø jde o poplatek dle ust. § 10k odst. 1 písm. a), b) ZMP
Ø v insolvenčním řízení v souvislosti s účinky úpadku a konečnou zprávou
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qvýslovné zakotvení možnosti doměřit poplatek 

Ø výsledek vyhledávací nebo kontrolní činnosti

qstanovení počátku běhu lhůty pro vyměření poplatku, jehož poplatkovým obdobím 
je kalendářní rok => první den roku následujícího po uplynutí poplatkového období

qsjednocení náhradní lhůty pro placení poplatku  => 30 dní ode dne oznámení 
rozhodnutí
Ø odstranění dvojkolejnosti

Ø 15 dní od právní moci rozhodnutí
                                X
Ø 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí  



Vztah k insolvenčnímu řízení

6

v  Současná právní úprava

qve vztahu k místním poplatkům není možno zcela využít obecnou právní úpravu DŘ
Ø vazba na daňové přiznání
Ø podání za uplynulou část zdaňovacího období

§ negativa
Ø obtíže při přihlášení pohledávky, jejímž poplatkovým obdobím je kalendářní rok
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vNavrhovaná právní úprava

qrozdělení poplatkového období 
Ø v němž nastávají účinky rozhodnutí o úpadku

Þ konec poplatkového období k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž     
nastanou účinky úpadku

Þ vyměření poplatku => přihlášení do IŘ

Ø v němž je IS předložena konečná zpráva
Þ konec poplatkového období posledním dnem kalendářního měsíce, který 

předchází měsíci, ve kterém byla IS předložena KZ
Þ vyměření poplatku => zahrnutí do KZ, popř. úhrada



Děkuji za pozornost


