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K Vašemu Č.j. MV-100160-1/OKD-2017 
 
Věc: Žádost o stanovisko Ministerstva vnitra k novele zákona o místních poplatcích 
Zpracovatel: JUDr. Zdeňka Jirásková 
 
 
Ministerstvo financí obdrželo dne 11.9.2017 Vaši žádost o stanovisko k ustanovení   § 14a 
odst. 4 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích  v platném znění ve vztahu k zákonným 
úlevám a osvobozením vyplývajícím ze zákona o místních poplatcích a dále ve vztahu 
k úlevám a osvobozením, které ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích 
stanoví obec v obecně závazné vyhlášce. Obsahem Vaší žádosti bylo dále uvedení částí 
ustanovení týkajících se právní úpravy jednotlivých místních poplatků a svým zněním 
vymezujících osvobození od jejich placení. 
             
            V  žádosti o stanovisko jsou v  závěru formulovány následující otázky  
 

1. Zda všechna uvedená ustanovení zákona o místních poplatcích náleží mezi zákonné 
úlevy či osvobození, na něž se vztahuje ustanovení § 14a zákona nebo se jedná např.  
definici poplatníka; 

 
2. zda je nutné plnit vůči správci poplatku ohlašovací povinnost rozhodného údaje pro 

stanovení úlevy či osvobození, který je možné získat např. z vlastních evidencí či 
informačního systému základních registrů, jež má správce poplatku k dispozici; 
 

3. jakým způsobem vymezit lhůtu stanovenou v ustanovení § 14a odst. 4 zákona o 
místních poplatcích, např. zda požadovat každoroční ohlášení údaje, rozhodného pro 
osvobození nebo úlevu; 
 

4. a v neposlední řadě, zda obec může např. v OZV deklarovat skutečnost, že některé 
údaje zná a tyto tak vyloučit z ohlašovací povinnosti dle ustanovení § 14a zákona a 
tím vyloučit i zánik osvobození či úlevy. 
 

 
      Úvodem považujeme za nutné uvést, že odbor 39 -  Správní činnosti Ministerstva financí 
není nadán pravomocí autoritativně vykládat právní předpisy. Tato pravomoc náleží soudům, 



a to pouze v konkrétních případech. V mezích této skutečnosti lze nicméně vyjádřit obecný 
právní názor, aniž je předjímána jeho aplikace na konkrétní případ. 
 
       K otázce č. 1 
 
       Zákon o místních poplatcích stanoví v paragrafovaném znění u jednotlivých místních 
poplatků ( s výjimkou poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení 
na stavbu vodovodu nebo kanalizace) osvobození, byť v textu není využívána jednotná 
terminologie. Skutečnost, že bez ohledu na jazykové vyjádření, tj. zda je v zákoně uvedeno, 
že od poplatku je osvobozen…, poplatku nepodléhá ..., poplatek neplatí…, se jedná o 
osvobození vychází z dlouhodobé praxe, která nebyla nikdy zpochybňována. Také v tomto 
smyslu jsou formulovány i vzorové obecně závazné vyhlášky k jednotlivým místním 
poplatkům vypracované Ministerstvem vnitra a mimo jiné publikované i v Metodickém 
doporučení k činnosti územních samosprávných celků – Proces tvorby a vydávání obecně 
závazných vyhlášek obcí  - místní poplatky, komunální odpad z roku 2015. 
     K dané otázce dále uvádíme, že ve smyslu ustanovení § 14a odst. 4 zákona o místních 
poplatcích se povinnost poplatníka ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od 
poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a odst. 3, 
vztahuje jak na osvobození nebo úlevu vymezené zákonem o místních poplatcích, tak na 
osvobození nebo úlevu, které obec upraví v obecně závazné vyhlášce. 
 
       K otázce č. 2 
 
     Ohlašovací povinnost je povinnost nepeněžité povahy, která je stanovena zákonem o 
místních poplatcích a její obsah je vymezen ustanovením § 14a tohoto zákona. Lhůty pro 
plnění ohlašovací povinnosti  obec stanoví v obecně závazné vyhlášce, kterou místní poplatky 
na svém území zavádí. Uvedená úprava ohlašovací povinnosti nebyla novelou zákona o 
místních poplatcích, která byla provedena zákonem č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé 
zákony v oblasti daní, nijak dotčena. Cílem provedené úpravy bylo tak, jak uvádí důvodová 
zpráva, zakotvení pravidla, podle kterého v případě, kdy poplatník neohlásí ve stanovené 
lhůtě nárok na osvobození nebo úlevu, toto osvobození nebo úlevu ztrácí. Je tedy především 
v zájmu poplatníka tuto ohlašovací povinnost splnit a uplatnit si nárok na osvobození nebo 
úlevu. Uvedená změna má vést především k odstranění situace, kdy poplatníci mnohdy 
uvedenou povinnost neplnili, popř. plnili, ale až po zahájení řízení o stanovení poplatku nebo 
řízení o jeho vymáhání. V důsledku toho docházelo ke zvyšování nákladů řízení správce 
poplatku, neboť ten musel zjišťovat a ověřovat skutečnosti, které je ze zákona povinen 
prokazovat poplatník. Pokud jde o možnost využívání údajů z informačního systému 
základních registrů, jedná se o významnou pravomoc správce poplatku, která by však neměla 
být, mj. s ohledem na citlivost požadovaných údajů a požadavek mlčenlivosti v rámci správy 
místních poplatků, nadužívána. S ohledem na skutečnost, že přístup do uvedených databází se 
děje dálkovým a nepřetržitým způsobem, nutno brát v úvahu, že neregulovaný přístup by 
mohl být rizikový. Při výkonu nahlížecích oprávnění by se mělo jednat o plnění daného úkolu 
správce poplatku v konkrétním případě a uvedená skutečnost by měla být doložitelná, aby se 
zamezilo možnému zneužití. 
 
       K otázce č. 3 
 
       Podle právní úpravy místních poplatků, před provedenou novelou zákona, ve smyslu 
ustanovení § 14 odst. 2 obec v obecně závazné vyhlášce zejména stanovila mimo jiné vznik a 
zánik poplatkové povinnosti a lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti. Obec tedy byla povinna 



stanovit lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, aby poplatník (plátce) v této lhůtě sdělil údaje 
rozhodné pro výši jeho poplatkové povinnosti v rámci ohlášení vzniku jeho povinnosti. 
Změny, které v budoucnu nastaly, byl poplatník (plátce) povinen nahlásit v zákonné lhůtě 
podle  ustanovení § 14a odst. 3. Obec byla také oprávněna stanovit v obecně závazné vyhlášce 
i další lhůty k plnění ohlašovací povinnosti, a to případně ve vazbě na určitý druh osvobození. 
Nová právní úprava spočívá především v tom, že nárok na osvobození nebo úlevu zaniká, 
pokud poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve 
lhůtách stanovených zákonem o místních poplatcích nebo  obecně závaznou vyhláškou. U 
poplatků s poplatkovým obdobím kalendářní rok zanikne nárok na osvobození nebo úlevu 
vždy na příslušné poplatkové období nebo období, za které se osvobození nebo úleva 
posuzuje. Stanovení povinnosti uplatňovat nárok na osvobození nebo úlevu u poplatků 
s poplatkovým obdobím kalendářní rok pro každé poplatkové období, tj. “opakovaně“, lze 
připustit, pokud tak obec stanoví v  obecně závazné vyhlášce.  
 
 
       K otázce č. 4 
            
       K dané otázce lze pouze uvést, že odpověď je vyjádřena v odpovědi na otázku č. 2. 
Opětovně zdůrazňujeme, že ohlašovací povinnost je povinnost nepeněžité povahy stanovená 
zákonem o místních poplatcích, kterou je poplatkový subjekt plnit přímo ze zákona.  

 
      Závěrem si dovolujeme uvést, že uvedená problematika byla projednána se zástupci 
krajských úřadů na pracovní poradě, která se konala na Ministerstvu financí dne 21.9.2017, a 
to i za přítomnosti zástupce odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra. 
Vzhledem k formální i odborné přípravě této pracovní porady a nutnosti vypracovat zápis 
s přijatými závěry zasíláme shora uvedené stanovisko s určitým časovým prodlením. 
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