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Všem krajským úřadům
Magistrátu hlavního města Prahy
V příloze předkládáme k dalšímu využití výše uvedená metodická doporučení. Žádáme Vás
o předání informací ohledně předkládaného materiálu a jeho obsahu obcím a městům ve Vaší
metodické působnosti.
Metodické doporučení bude zveřejněno ve Zprávách Ministerstva financí pro finanční orgány
obcí a krajů a na webových stránkách Ministerstva financí.
Děkujeme za spolupráci.

JUDr. Alena Holmes
ředitelka odboru
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Příloha č. 1 k Č.j. 26/33 408/2011 - 262
Metodické doporučení k postupu správce místního poplatku za provozovaný výherní
hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí
S ohledem na platnou právní úpravu obsaženou v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, postupují správci místního poplatku za provozovaný
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí (dále
jen „poplatek“) při správě tohoto poplatku ve smyslu ustanovení § 14a zákona o místních
poplatcích. Podle tohoto ustanovení je poplatník povinen plnit ohlašovací povinnost. Jelikož
se jedná o povinnost zákonnou, je správce poplatku povinen její splnění na poplatníkovi
vyžadovat.
Na základě splnění ohlašovací povinnosti získá správce poplatku kromě
identifikačních údajů o poplatníkovi, o vzniku a zániku poplatkové povinnosti především
údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti. Poplatník je povinen sdělit
požadované údaje ze zákona a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušné obce,
aniž by byl k tomu předem vyzván. Správci poplatku je dále poplatník povinen oznámit
změnu údajů uvedených v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy nastala. Obecně závazná
vyhláška může specifikovat údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, např.
tak, že požaduje
 uvést dobu, po kterou byl výherní hrací přístroj provozován, popřípadě doložit tuto
skutečnost protokolem o zahájení nebo ukončení provozu podle § 5 vyhlášky
č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích,
 v případě jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí uvést
údaje o jednotlivých povolených zařízeních, době platnosti povolení a data nabytí
právní moci rozhodnutí o povolení.
Procesním nástrojem k vynucení splnění ohlašovací povinnosti je výzva podle § 92 odst. 4
daňového řádu, díky níž je možné vyžadovat od daňového subjektu mimo jiné veškerá mu
vydaná povolení k provozování jiných technických herních zařízení na území dané obce, a to
za účelem prokázání skutečností potřebných pro správné stanovení výše poplatku.
Prostředkem k získání součinnosti poplatníka při zjišťování potřebných údajů je i uložení
pořádkové pokuty správcem poplatku podle § 247 daňového řádu.
Bude-li ze strany správce poplatku indikována nesoučinnost poplatníka (provozovatele),
kterou nelze překlenout uložením pořádkové pokuty, doporučuje se správci poplatku obrátit
se ve smyslu ustanovení § 57 daňového řádu na finanční úřad, a to jednak s žádostí po jeho
součinnost při získání potřebných údajů, ale také s oznámením „nevhodného chování“ na
straně provozovatele, které může být shledáno jako důvod pro eventuální kontrolu tohoto
provozovatele. V případě, že by finanční úřad neměl potřebné údaje k dispozici a nezískal by
je ani na základě vykonané kontroly, mohl by finanční úřad vyzvat Ministerstvo financí
k dodání potřebných povolení.
Výše uvedený postup je nutné respektovat s ohledem na zásadu spolupráce správních
orgánů a zejména také s ohledem na zásadu hospodárnosti. Odlišný postup, kdy by nejprve
byla vyžadována součinnost Ministerstva financí, by představoval nepřiměřené finanční
a personální náklady na straně ministerstva.

Příloha č. 2 k Č.j. 26/33 408/2011 - 262
Metodické doporučení k vyměření místního poplatku hromadným předpisným
seznamem
Zákonem č. 30/2011Sb., kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád a další
související zákony, byl v části třetí změněn zákon o místních poplatcích. V ustanovení § 11
cit. zákona se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „nebo hromadným předpisným
seznamem“.
Novou právní úpravou je s účinností od 1. března 2011 správcům místních poplatků
umožněno, aby v případě, že nebudou-li místní poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve
správné výši, vyměřili tyto poplatky nejen platebním výměrem, ale i hromadným
předpisným seznamem.
Hromadný předpisný seznam je naplněním principu procesní ekonomie a rychlosti
daňového řízení a předpokládá se, že ho využijí správci poplatků v případech, kdy je místní
poplatek vyměřován většímu počtu poplatníků, tj. především u poplatku ze psů nebo poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Novela zákona o místních poplatcích v tomto směru koresponduje se
závěry Nálezu Ústavního soudu (Pl ÚS 6/09), kdy soud mj. apeluje na zákonodárce, aby
procesní úpravu vyměřování místních poplatků upravil tak, aby obcím umožnil využívání
efektivnějších a méně nákladných způsobů řešení bezpochyby rozsáhlé a administrativně
pracné agendy místních poplatků.
Ve smyslu ustanovení §147 daňového řádu je hromadný předpisný seznam
rozhodnutím, kterým je stanovena daň a vzhledem k tomu, že v oblasti místních poplatků
bude tímto rozhodnutím obdobně jako platebním výměrem stanoven poplatek z moci úřední,
musí být vždy odůvodněn. Splatnost poplatku bude stanovena v náhradní lhůtě do 15 dnů ode
dne právní moci hromadného předpisného seznamu. Odvolání proti vyměření místního
poplatku hromadným předpisným seznamem je přípustné.
Ve smyslu ustanovení § 50 daňového řádu patří doručování hromadného předpisného
seznamu mezi zvláštní způsoby doručení. Správce poplatku hromadný předpisný seznam
zpřístupní k nahlédnutí po dobu nejméně 30 dnů. Správce poplatku zveřejní veřejnou
vyhláškou, kterou vyvěsí po dobu 30 dnů, označení místního poplatku jakož i místo a dobu
(od...do), kdy lze do hromadného předpisného seznamu nahlédnout. Za den doručení se
považuje 30 den po jeho zpřístupnění. Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu
jsou poplatkovému subjektu zpřístupněny údaje týkající se pouze jemu stanoveného poplatku.
Z uvedeného vyplývá, že správce poplatku musí při nahlédnutí učinit opatření, aby nedošlo
k porušení zásady mlčenlivosti.

