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Zápis z porady odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se zástupci 
krajských úřadů, Magistrátu hl. m. Prahy, Ministerstva vnitra a Kanceláře 
veřejného ochránce práv 
 
 
 

Místo konání: Ministerstvo financí, Voctářova 11, 180 00 Praha 8 
Datum konání: 3. 10. 2019 

 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí 
JUDr. Marta Balnerová Uzlová. Přivítala účastníky porady a seznámila je 
s programem. Dále účastníky porady informovala o anketě Ministerstva financí 
týkající se pravidelných pracovních porad a požádala je o vyplnění dotazníku, který 
obdrželi spolu s pozvánkou.   

2) Aktuální stav legislativních prací na novele zákona o místních poplatcích 

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí, informovala o aktuálním vývoji legislativního procesu 
souvisejícího s vládním návrhem novely zákona o místních poplatcích. Promluvila 
o znění novely zákona, tak jak byla přijata Poslaneckou sněmovnou a upozornila 
na pozměňovací návrhy Senátu Parlamentu České republiky. Závěrem odpověděla 
na položené dotazy a informovala o spolupráci Ministerstva financí a Ministerstva 
vnitra na tvorbě vzorových obecně závazných vyhlášek pro obce. 

3) Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona 
o odpadech – novela zákona o místních poplatcích – informace o navrhované 
úpravě poplatků za komunální odpad a postupu legislativních prací  

JUDr. Zdeňka Jirásková informovala o návrhu na zrušení místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů. Navrhovaná právní úprava stanoví nový místní 
poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem a místní poplatek 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci a vymezuje základní konstrukční 
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daňově právní prvky uvedených poplatků. Přítomní byli seznámeni s aktuálním 
stavem legislativního procesu s tím, že v současné době byl změnový zákon 
k zákonu o odpadech předložen vládě a jednání Legislativní rady vlády bylo 
přerušeno. Závěrem byly zodpovězeny položené dotazy. 

4) Zhodnocení kontrol výkonu přenesené působnosti krajských úřadů 
za období 2017 až 2019 

Mgr. Luboš Ruta, oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků, sdělil 
přítomným poznatky z kontrol výkonu přenesené působnosti svěřené krajským 
úřadům a Magistrátu hl. m. Prahy na úseku místních poplatků za období roku 2017 
až 2019. Plán kontrol za dané období byl beze změn dodržen, zbývá vykonat 
poslední kontrolu v Moravskoslezském kraji v měsíci říjnu. Byl prezentován přehled 
spisů předložených kontrolovanými osobami, které se týkaly odvolacího řízení, 
a účastníci porady diskutovali zejména o důvodech menšího počtu spisů. Zmínil se 
rovněž o rozdílech v metodické a odborné pomoci obcím. 

5) Kontroly výkonu přenesené působnosti krajských úřadů v následujícím 
tříletém období 

JUDr. Marta Balnerová Uzlová účastníky porady seznámila s novým plánem kontrol 
na léta 2020 až 2022. Zdůraznila, že cílem kontrolní činnosti na krajích a obcích není 
represe, nýbrž prevence a současně metodická a odborná pomoc. Dále upozornila 
na možnost Ministerstva financí požadovat vyhodnocení výsledků kontrol na obcích. 
Zmínila možnost nastavení standardů kontrol krajských úřadů, které zvažuje 
Ministerstvo vnitra a se kterým Ministerstvo financí souhlasí. Účastníkům porady 
doporučila, aby se v příštím tříletém období při kontrole obcí zaměřili na institut 
promíjení místního poplatku podle § 10b zákona o místních poplatcích. Zástupcům 
krajů byla rovněž nabídnuta spolupráce při metodické činnosti, která by spočívala 
ve zveřejňování anonymizovaných dotazů na webu Ministerstva financí na základě 
jejich podnětu. Na závěr proběhla diskuze. 
 
Přílohy zápisu: 
 
- prezentace k jednotlivým bodům programu 
  
 
 
V Praze dne 9. 10. 2019 

 

  
  
  

 

mailto:podatelna@mfcr.cz

		2019-10-09T14:30:56+0200
	JUDr. Marta Balnerová Uzlová




