
Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10, Praha 1 ID datové schránky: xzeaauv 
 e-mail: podatelna@mfcr.cz 

 Telefon: +420 257 041 111 
 Fax: +420 257 042 788 

MINISTERSTVO FINANCÍ  
Odbor 39 – Správní činnosti  
  
 PID: MFCR8XWAPU 

Č. j.: MF-19584/2018/3903-3 
Zpracovatel: Ruta Luboš, Mgr. 
Počet listů: 1 
 
 

 
 

 
Zápis z porady odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci 

krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv 
 
 
 

Místo konání: Ministerstvo financí, Voctářova 11, 180 00 Praha 8 
Datum konání: 25. 10. 2018 

 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí. Přivítala 
všechny účastníky a seznámila je s programem porady. Současně poděkovala 
zástupcům krajských úřadů, Ministerstva vnitra a Kanceláře veřejného ochránce práv 
za vznesené připomínky k novele zákona o místních poplatcích v rámci 
meziresortního připomínkového řízení a informovala o tom, že novela zákona 
o místních poplatcích byla předána k projednání v Poslanecké sněmovně 
Parlamentu České republiky. 

2) GDPR 

Na téma ochrany osobních údajů vystoupil Mgr. Petr Vokáč, ředitel odboru voleb 
Ministerstva vnitra. Zopakoval základní atributy Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 679/2016 o ochraně osobních údajů (zjednodušeně GDPR) 
a zdůraznil dopady GDPR do oblasti správy místních poplatků. Závěrem odpověděl 
na položené dotazy. 

3) Výměna informací mezi Generálním finančním ředitelstvím a orgány územní 
samosprávy 

Ředitelka odboru 39 -  Správní činnosti informovala o uzavření memoranda 
mezi Generálním finančním ředitelstvím a Magistrátem hl. m. Praha o spolupráci 
v rámci výměny údajů potřebných pro správu daní. Dále sdělila, že dle údajů 
Ministerstva vnitra má poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 
zavedeno 334 obcí. S ohledem na tento velký počet správců daně pak ředitelka 
odboru 39 – Správní činnosti tlumočila návrh Generálního finančního ředitelství 
na možnost spolupráce s jednotlivými správci daní prostřednictvím krajských úřadů 
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nebo statutárních měst v sídlech krajských úřadů. Zástupci Magistrátu hl. m. Prahy 
pak sdělili své praktické zkušenosti s vyhledávací činností v rámci správy místního 
poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt. 

4) Projednání dotazů z oblasti místních poplatků a jejich správy 

Byla diskutována následující témata: 
 
a) Zveřejňování osobních údajů a částek platebních povinností, včetně případných 
nedoplatků, na alonži složenky, která je zasílána „společnému zástupci“ pro placení 
místního poplatku podle ustanovení § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích. 
 
Stanovisko ministerstva financí je zveřejněno na internetových stránkách 
Ministerstva financí pod číslem MP/33/2018, viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy  
 
b) Postup správce poplatku při vyměření místního poplatku a případného navýšení 
místního poplatku v případě, kdy poplatkový subjekt uhradil místní poplatek 
po termínu splatnosti, ale před vydáním platebních výměrů. 
 
Stanoviska ministerstva financí je zveřejněno na internetových stránkách 
Ministerstva financí pod čísly MP/34/2018 a MP/35/2018, viz 
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-
poplatky/odpovedi-na-dotazy 
 
c) Povinnost platit místní poplatek z ubytovací kapacity v případech, kdy ubytované 
osoby mají na ubytovně hlášen trvalý pobyt. 
 
Ministerstvo financí v této věci nadále odkazuje na své stanovisko č. MP/02/2017 
zveřejněné na internetových stránkách. 
 
d) Prokázání údajů rozhodných pro osvobození od místního poplatku, 
které poplatkový subjekt uvedl v ohlášení, čestným prohlášením tohoto subjektu. 
 
Stanovisko ministerstva financí je zveřejněno na internetových stránkách 
Ministerstva financí pod číslem MP/36/2018, viz https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy  
 
 
 
V Praze dne 25. 10. 2018 
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