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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: porada se konala formou videokonference 
Datum konání: 26. 1. 2021 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí 
JUDr. Marta Balnerová Uzlová. Účastníky porady seznámila s jejím programem a 
vysvětlila  pravidla konání videokonference.  

2) Místní poplatky za komunální odpad 

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí, informovala o novele zákona o místních poplatcích, 
která byla provedena zákonem č. 543/2020 Sb., a na základě které byly s účinností 
od 1. 1. 2021 zařazeny do soustavy místních poplatků dva nové místní poplatky 
za komunální odpad – poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 
a poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Současně upozornila 
na zrušení dosavadního místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a dalších 
dvou způsobů zpoplatnění komunálního odpadu, tedy poplatku za komunální odpad 
podle zákona o odpadech a úhrady za využívání systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která rovněž 
vycházela ze zrušeného zákona o odpadech. Účastníci porady byli upozorněni 
na přechodná ustanovení obsažená jak v novele zákona o místních poplatcích, tak 
v novém zákoně o odpadech s tím, že všechny dosavadní tři způsoby zpoplatnění 
komunálního odpadu mohou obce využívat od konce roku 2021. JUDr. Jirásková 
dále vysvětlila konstrukční prvky nových místních poplatků. 
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3) Informace o dalších změnách zákona o místních poplatcích 

JUDr. Zdeňka Jirásková informovala o zákonu č. 609/2020 Sb., kterým se mění 
zákon o místních poplatcích, a to s účinností od 1. 1. 2021. Změna se týká předmětu 
a osvobození místního poplatku z pobytu (doprovod osob v rámci jejich hospitalizace 
v nemocnici). Dále upozornila na sněmovní tisk č. 777 – poslanecký návrh novely 
zákona o místních poplatcích, který  prochází legislativním procesem. Návrh novely 
se týká osvobození žáků a studentů a osob v podobném postavení od místního 
poplatku z pobytu. JUDr. Jirásková zdůraznila, že Ministerstvo financí doporučilo 
vládě zaujmout negativní stanovisko k této novele. Na závěr svého vystoupení 
informovala účastníky porady o sněmovním tisku č. 756 – vládní návrh zákona 
v souvislosti s elektronizací postupů orgánů veřejné moci. Na základě tohoto návrhu 
zákona se předpokládá s účinností od 1. 1. 2022 zrušení ustanovení § 16 zákona 
o místních poplatcích. Správci místních poplatků budou však i nadále oprávněni 
k využívání údajů z informačních systémů spravovaných MV, jejich oprávnění však 
již nebude založeno zákonem, ale bude se odvíjet od registrace agendy a následné 
registrace orgánu veřejné moci pro výkon agendy v registru práv a povinností. 
V závěru této části porady byly zodpovězeny položené dotazy. 

4) Novela daňového řádu 

Ing. Mgr. Jana Josífková z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
informovala o rozsáhlé novele zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti od 1. 1. 2021. V rámci svého velmi 
podrobného vystoupení se zaměřila na stěžejní oblasti, které dopadají do správy 
místních poplatků, a to především na lhůtu pro nařízení přezkoumání rozhodnutí, 
úpravu v oblasti nedoplatku a přeplatku, dále na lhůtu pro placení daně, úpravu 
námitky a daňové kontroly. Závěrem svého vystoupení zodpověděla všechny 
položené dotazy.  

5) Standardy kontrol přenesené působnosti – správa místních poplatků 

Mgr. Luboš Ruta z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků shrnul 
informace o projektu Ministerstva vnitra – Standardy kontrol přenesené působnosti, 
do kterého se odbor 39- Správní poplatky zapojil a zpracoval „Postup při 
výkonu kontrol přenesené působnosti realizovaných krajskými úřady a Magistrátem 
hl. m. Prahy – Správa místních poplatků. Materiál prošel připomínkovým řízením a od 
1. 1. 2021 jsou orgány ÚSC povinny podle tohoto postupu při kontrole obcí 
postupovat. Zástupci krajů a MHMP byli opětovně upozorněni, že nově budou 
povinni každý rok zpracovat „Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu 
přenesené působnosti obcí a městských částí na úseku místních poplatků“, a to vždy 
do 31. 1. následujícího roku. Za tímto účelem bude odborem 39 poskytnut vzor 
vyhodnocení včetně tabulek. K danému bodu proběhla diskuze a byly zodpovězeny 
i položené dotazy. 

6) Místní poplatky v praxi VOP 2020 

Mgr. Ing. Radka Malinová a Mgr. Martin Hurych z Kanceláře veřejného ochránce 
práv využili možnosti poskytnuté odborem 39 aktivně vystoupit na poradě a seznámit 
účastníky s problémy správy místních poplatků, které detekovali v rámci své praxe 
a sdělili stanoviska VOP k jednotlivým případům. Upozornili rovněž na problematiku, 
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kterou se v současné době věnují a která se týká osvobození cizinců s tělesným 
či jiným postižením od místního poplatku z pobytu.   

 
 
Přílohy zápisu: 
 
- prezentace k jednotlivým bodům programu 
  
 
V Praze dne 29. 1. 2021 
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