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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: 7. 10. 2021 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí JUDr. Marta 
Balnerová Uzlová. Účastníky porady přivítala, vysvětlila důvody pro pokračování 
v pořádání porad formou videokonference a seznámila je s programem porady.  

2) Místní poplatky za komunální odpad – metodická pomůcka MF 

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí, informovala o nové metodické pomůcce Ministerstva financí 
k místním poplatkům za komunální odpad (Metodická pomůcka – Místní poplatky 
za komunální odpad, č. j. MF-22877/2021/3903-1). Vysvětlila, že její jednoduchá forma 
odpovídá snaze Ministerstva financí vysvětlit danou problematiku především obcím 
s menším počtem obyvatel, které nedisponují větším počtem úředníků. Východiskem 
pro obsah metodiky bylo velké množství dotazů, které ministerstvo obdrželo ze strany 
obcí, příp. odborné veřejnosti a výsledkem je komplexní materiál, u kterého bylo 
upozorněno, že nemá závazný charakter.  V této souvislosti bylo také reagováno 
na skutečnost, že v některých případech Ministerstvo financí nezastává stejné 
stanovisko s Ministerstvem vnitra (např. možnost diferenciace sazeb poplatků). 

JUDr. Jirásková dále  zdůraznila nejčastější problémy se zaváděním místních poplatků 
za komunální odpad, z nichž nejzásadnější je snaha obcí aplikovat nový systém 
místních poplatků na starý systém zpoplatnění (zejména v případě zavádění místního 
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci). Apelovala na krajské 
úřady, aby obce metodicky vedly k seznámení s novým systémem zpoplatnění 
a k postupům, které jsou v souladu se zákonem o místních poplatcích a daňovým 
řádem.  
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V této souvislosti upozornila na možnost obcí získat úplný seznam všech osob, 
které jsou přihlášeny na území obce, což pro ně znamená významné zjednodušení 
správy místních poplatků. Závěrem tohoto vystoupení byly zodpovězeny položené 
dotazy.  

3) Vymezení pojmů nezákonnost a nicotnost rozhodnutí dle daňového řádu 

Ing. Mgr. Jana Josífková z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí se věnovala problematice nicotnosti a nezákonnosti rozhodnutí dle 
daňového řádu. Zdůraznila, že se jedná o dva rozdílné instituty, které jsou však často 
krajskými úřady využívány nesprávně, jak vyplynulo z kontrol výkonu přenesené 
působnosti.  Byl vysvětlen pojem nicotnost rozhodnutí, postup při prohlášení nicotnosti, 
pojem nezákonnost rozhodnutí a postup při nápravě nezákonného rozhodnutí. 
Součástí vystoupení byl i příklad využití institutu přezkoumání rozhodnutí a příklad, 
kterým bylo demonstrováno porušení zásady legitimního očekávání ze strany správce 
poplatku.   

4) Plánované legislativní práce v oblasti místních poplatků 

JUDr. Balnerová – Uzlová účastníky porady seznámila s připravovanou legislativní 
změnou ust. 11 zákona o místních poplatcích, která je výsledkem jednání mezi 
zástupci Ministerstva financí, Kanceláří veřejného ochránce práv, Svazu měst a obcí 
a odborné veřejnosti. V současné době probíhá komunikace s odborem daňové 
legislativy na Ministerstvu financí nad věcným řešením novely, které zpracoval odbor 
39 – Správní činnosti. Předmětem novely zákona je úprava procesních ustanovení 
týkajících se vyměření místních poplatků a vymezení poplatkového období v rámci 
insolvenčního řízení. V souvislosti s položeným dotazem paní ředitelka uvedla, 
že s ohledem na fázi, ve které se příprava změny zákona o místních poplatcích 
nachází, nebudou účastníkům porady poskytnuty související pracovní materiály, 
ale bude postupováno standardním  legislativním procesem.    

5) Příprava Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a 
městských částí na úseku místních poplatků 

Mgr. Luboš Ruta z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků upozornil, 
že od 1. 1. 2021 jsou krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy povinny postupovat 
při kontrolách výkonu přenesené působnosti obcí v souladu s „Postupem 
při výkonu kontrol přenesené působnosti realizovaných krajskými úřady 
a Magistrátem hl. m. Prahy – Správa místních poplatků“. Uvedený materiál 
zavedl povinnost každoročního zpracování „Vyhodnocení výsledků kontrol 
výkonu přenesené působnosti obcí a městských částí na úseku místních 
poplatků“. Odbor 39 – Správní činnosti zašle všem žádost o vypracování vyhodnocení 
do 30. 11. 2021. Po zpracování zašlou krajské úřady a Magistrát hl. m. Prahy 
vyhodnocení Ministerstvu financí do 31. 1. 2022. Mgr. Ruta účastníky porady rovněž 
seznámil s formou, v jaké bude vyhodnocení Ministerstvem financí požadováno. Vzor 
včetně tabulek bude zaslán společně se žádostí o vypracování vyhodnocení.  
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Přílohy zápisu: 
 
- prezentace k jednotlivým bodům programu 
  
 
V Praze dne 22. 10. 2021 
 
 
Zápis schválil: 
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