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1) Úvodní slovo ředitelky odboru
Poradu zahájila JUDr. Marta Balnerová Uzlová, ředitelka odboru 39 – Správní činnosti
Ministerstva financí, přivítala všechny účastníky porady a krátce promluvila k programu.
V obecné rovině se rovněž zmínila o problematice GDPR ve vztahu ke správě místních
poplatků a sdělila, že toto téma by mělo být samostatným bodem programu příští porady.
2) Návrh novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů
JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků,
seznámila účastníky porady s návrhem novely zákona o místních poplatcích, který v souladu
s Plánem legislativních prací na rok 2018 vypracovalo Ministerstvo financí. Novela bude
předložena Vládě ČR do listopadu 2018 a její účinnost se předpokládá od 1. 1. 2020.
JUDr. Jirásková informovala o obsahu návrhu novely zákona a postupně vysvětlila jednotlivé
obsahové body, tedy změnu systematiky zákona, nový poplatek z pobytu, věcné úpravy u
některých místních poplatků, novou úpravu procesních ustanovení a legislativně – technické
úpravy.
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3) Projednání dotazů a stanovisek k problematice místních poplatků
JUDr. Hana Žemlová a Mgr. Tomáš Kupka z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti
poplatků presentovali stanoviska k dotazům správců daně a veřejnosti k problematice
místních poplatků, které vyplynuly z běžné činnosti Ministerstva financí nebo byly účastníky
porady zaslány k projednání.
Projednané dotazy, u kterých došlo ke shodě s presentovaným stanoviskem, budou vyvěšeny
na internetových stránkách Ministerstva financí (viz https://www.mfcr.cz/cs/verejnysektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy) pod čísly MP/06/2018 až
MP/14/2018.
Dotazy, u nichž se nepodařilo dojít ke společnému závěru nebo dotazy, které nebyly
s ohledem na časovou dotaci porady projednány, budou společně se stanovisky Ministerstva
financí součástí samostatné prezentace, která bude jednotlivým účastníkům porady zaslána
před zveřejněním stanovisek na internetových stránkách Ministerstva financí k připomínkám.

Zapsal: Mgr. Luboš Ruta
V Praze dne 5. 4. 2018
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Příloha zápisu:
Prezentace k novele zákona o místních poplatcích
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