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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. 4. 2022 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí JUDr. Marta 
Balnerová Uzlová. Účastníky porady přivítala a krátce je seznámila s programem 
porady.  

2) Aktuální informace k problematice místních poplatků ve vztahu k uprchlíkům 
přicházejícím do České republiky v důsledku válečného konfliktu na Ukrajině 

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí, v souvislosti se současnou uprchlickou krizí informovala 
o možnosti prominutí místních poplatků z moci úřední dle ust. § 16b zákona o místních 
poplatcích. Vysvětlila pojem mimořádná událost s tím, že ozbrojený konflikt na území 
Ukrajiny vyvolaný invazí vojsk Ruské federace  je možné za mimořádnou událost 
považovat a místní poplatky z moci úřední lze prominout. Ministerstvo financí již 
za tímto účelem zpracovalo a na svém webu zveřejnilo vzor rozhodnutí určený  
pro obecní úřady a to včetně souvisejících informací. Zdůraznila, že poplatková 
povinnost může fyzickým osobám přicházejícím z Ukrajiny vzniknout především 
u místního poplatku ze psů, poplatku z pobytu a poplatků za komunální odpad. 

Pro úplnost byli účastníci porady informováni o vládním návrhu zákona o opatřeních 
v oblasti daní (sněmovní tisk č. 173), jehož obsahem je i zmocnění k upuštění 
od vybírání správních poplatků od fyzických osob, které na území České republiky 
vstupují nebo pobývají v návaznosti na ozbrojený konflikt na Ukrajině. Zmocnění se 
vztahuje na správní poplatek, u kterého vznikla poplatková povinnost do 31. 3. 2023. 
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3) Informace o připravované novele zákona o místních poplatcích 

Ing. Mgr. Jana Josífková z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí informovala  o navrhovaných změnách zákona o místních 
poplatcích. Cílem navrhované novely je úprava procesních ustanovení zákona 
o vyměření místních poplatků a úprava poplatkového období ve vztahu 
k insolvenčnímu řízení. Nová právní úprava bude obsahovat rovněž výslovné 
zakotvení možnosti doměřit poplatek, stanovení počátku běhu lhůty pro vyměření 
poplatku, jehož poplatkovým obdobím je kalendářní rok a sjednocenou náhradní lhůtu 
pro placení poplatku. Účastníci porady byli informování, že návrh zákona bude 
rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení. 

Na závěr svého vystoupení Ing. Mgr. Josífková zodpověděla dotaz zástupců 
Kanceláře veřejného ochránce práv vztahující se k problematice žádosti poplatkového 
subjektu o vyměření poplatku rozhodnutím ve lhůtě max. 6 měsíců před koncem lhůty 
pro stanovení daně.  

4) Zpráva o vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti obcí 
a městských částí 

Mgr. Luboš Ruta z oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků účastníky 
porady seznámil s daty, které Ministerstvo financí získalo na základě zpracovaných 
„Vyhodnocení výsledků kontrol výkonu přenesené působnosti obcí a městských částí 
na úseku místních poplatků“ a následně sumarizovalo do konečné zprávy za rok 2021. 
Upozornil, že ne ve všech případech bylo možné na základě poskytnutých protokolů 
o kontrole konstatovat dodržení minimálního rozsahu kontrolovaného vzorku 
či dodržení standardního rozsahu předmětu kontroly. Z dat poskytnutých kraji a hl. m. 
Prahou vyplynuly rovněž velké rozdíly v počtu zkontrolovaných osob a počtu obcí 
a městských částí se zjištěnými nedostatky v rámci jednotlivých předmětů kontrol 
stanovených standardem. Zdůraznil, že například v případě vyměřování místních 
poplatků byly kraji zaznamenány nedostatky jen u 2 obcí v rámci celé republiky. 
Na druhou stranu velké množství nedostatků bylo detekováno při kontrole prokázání 
zvláštní odborné způsobilosti úředníků obecních úřadů. Závěrem byli účastníci porady 
seznámeni se zajímavými poznatky a doporučeními jednotlivých krajských úřadů 
ve vztahu k problematice kontrol výkonu přenesené působnosti obcí.  

5) Analýza Ministerstva financí o využívání obcí zákonem stanovených max. 
sazeb u vybraných místních poplatků 

JUDr. Balnerová – Uzlová účastníky porady seznámila s rozborem využívání zákonem 
stanovených maximálních sazeb místních poplatků obcemi, který vypracoval odbor 39 
Ministerstva financí v rámci své analytické činnosti. Cílem analýzy bylo zjištění zájmu 
obcí o zavádění jednotlivých místních poplatků a ověření správnosti nastavení 
maximálních sazeb místních poplatků. Příspěvek byl rozdělen do dvou částí. V první 
části účastníci porady seznámeni s procentuálním vyjádřením množství obcí, 
které mají zavedeny jednotlivé místní poplatky, včetně porovnání větších a menších 
obcí. Ve druhé části na vybraném vzorku obcí bylo ukázáno nastavení sazeb 
u vybraných místních poplatků v jednotlivých obcích. 
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6) Různé, diskuze 

V souvislosti se zrušením ust. § 16 zákona o místních poplatcích zástupci 
Moravskoslezského kraje uvedli, že jeden z obecních úřadů obce nacházející 
na území kraje nemá pro účely správy místních poplatků  v informačním systému 
evidence obyvatel a informačním systému cizinců zpřístupněny údaje o datu  nabytí 
právní moci rozhodnutí soudu o  omezení svéprávnosti včetně uvedení čísla jednacího 
a označení soudu, který rozhodl o omezení svéprávnosti, a dále o datu nabytí právní 
moci rozhodnutí soudu o zrušení omezení svéprávnosti. Jelikož i po zrušení ust. § 16 
zákona o místních poplatcích je obecním úřadům garantován přístup ke všem údajům, 
které byly obsahem zrušeného ustanovení, bylo zástupcům Moravskoslezského kraje 
přislíbeno ověřit nastalou situaci u Ministerstva vnitra (odbor eGovernmentu), které je 
gestorem informačních systémů veřejné správy a současně správcem registru práv 
a povinností. Vyjádření Ministerstva vnitra bude zástupcům Moravskoslezského kraje 
následně poskytnuto.  

 
Přílohy zápisu: 
 
- prezentace k jednotlivým bodům programu 
  
 
V Praze dne 2. 5. 2022 
 
 
Zápis schválil: 
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