INFORMACE PRO KRAJSKÉ ÚŘADY A OBCE.
1) Změna zákona o správě daní a poplatků v návaznosti na zákon o místních
poplatcích.
Dne 1.1.2010 nabývá účinnosti zákon č. 304/2009 Sb., kterým se mění zákon č.
337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992
Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků nově mimo jiné obsahuje i
následující změny, které se dotýkají výkonu správy místních poplatků :
1. Sankce za porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost (§ 25 odst. 2 zákona)
2. Nutnost zpracování odůvodnění ve vydaných rozhodnutích (§ 32 odst. 3)
3. Odklad vykonatelnosti u dodatečného platebního výměru vydaného po skončení
daňové kontroly ( § 46 odst. 7 zákona)
4. Posečkání daně a povolení splátek (§ 60 odst. 3).

K bodu 1.
Nově se stanoví, že stejnopis rozhodnutí o uložení pokuty zašle finanční ředitelství
daňovému subjektu dotčenému porušením mlčenlivosti.
K bodu 2.
Velmi významnou změnou je především skutečnost, že podle § 32 odst. 3 zákona,
součástí rozhodnutí musí být též odůvodnění. Tato právní úprava má posílit právní jistotu
daňového subjektu, vůči němuž směřuje výrok rozhodnutí a taktéž zvýšit přesvědčivost
rozhodnutí správce daně.
Základním posláním odůvodnění je přesvědčit účastníky řízení o správnosti
rozhodnutí a vedle toho, pokud účastníci s vydaným rozhodnutím nesouhlasí, umožnit jim
ujasnit si, proti čemu budou případně uplatňovat opravný prostředek. Odůvodnění se tedy
stává obligatorní náležitostí daňového rozhodnutí. I v případě vydání rozhodnutí na úseku
místních poplatků správce poplatku stručně a jasně uvede důvody pro vydání rozhodnutí, dále
uvede, které skutečnosti má za prokázané a o které důkazy opřel svá skutková zjištění.
K bodu 3.
Je-li podáno odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru, pak dosud ve smyslu
ust. § 48 odst. 12 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků platí, že odvolání nemá
odkladný účinek, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.
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Změna, resp. doplnění zákona v § 46 odst. 7 tuto koncepci mění tak, že odvolání proti
dodatečnému platebnímu výměru po provedené daňové kontrole bude mít odkladný účinek,
čímž dojde k tomu, že doměřená částka daně bude splatná až na základě doručení zamítavého
rozhodnutí odvolacího orgánu. U místních poplatků bude k těmto případům docházet zřejmě
zcela výjimečně, např. v případě, kdy bude místní poplatek vyměřen platebním výměrem
správce poplatku (obcí) a při kontrole pak bude zjištěno, že poplatek byl stanoven
v nesprávné výši a bude muset být doměřen dodatečným platebním výměrem.
K bodu 4.
Povolí-li správce daně daňovému subjektu podle § 60 posečkání s platbou daně či její
splácení, pak platí, že svým rozhodnutím změnil datum splatnosti daně. Tato skutečnost se
musí projevit i v případě, kdy správce daně vystavuje potvrzení o faktické bezdlužnosti tohoto
daňového subjektu podle § 60 odst. 7 zákona. Z toho důvodu změna § 60 odst. 3 zákona zcela
jednoznačně stanoví, jak má správce daně, příp. jiné osoby, nahlížet na tuto situaci.
U některých poplatníků či plátců místních poplatků může přijít v úvahu i potřeba
potvrzení o bezdlužnosti daňového subjektu z titulu některých druhů místních poplatků, např.
u poplatku za užívání veřejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity nebo poplatku za
výherní hrací přístroje.
2) Novela zákona o místních poplatcích.
S účinností od 1.ledna 2010, kdy nabude účinnosti novela zákona o místních
poplatcích, která je obsahem zákona č. 348/2009 Sb., bude možné poplatek z ubytovací
kapacity vybírat v obcích a městech bez ohledu na skutečnost, zda obec splňuje podmínku
lázeňského místa nebo místa soustředěného turistického ruchu.
Základním kritériem pro možnost zpoplatnění ubytovací kapacity je skutečnost, že
předmětný stavební objekt nebo jeho část má stanovený účel využití přechodný pobyt za
úplatu. Předmětem poplatku jsou jednotlivá lůžka ubytovacího zařízení využitá pro přechodné
ubytování za úplatu.
S účinností od 1. ledna 2010 bude místnímu poplatku z ubytovací kapacity také
podléhat ubytovací kapacita v zařízeních (tzv. ubytovnách), které slouží k přechodnému
ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní nebo k němu
mají právo hospodaření, neboť cit. novela zákona o místních poplatcích toto osvobození
v zákoně ruší. Zachování vynětí z poplatkové povinnosti ubytovací kapacity sloužící k
přechodnému ubytování pracovníků fyzických a právnických osob, které toto zařízení vlastní
nebo k němu mají právo hospodaření, bude nadále možné pouze tehdy, jestliže obec takové
osvobození stanoví v obecně závazné vyhlášce, kterou tento poplatek na svém území zavádí.
Sazba poplatku, je doposud zákonem o místních poplatcích stanovena až
do maximální výše 4 Kč za každé využité lůžko a den, a s účinností od 1.ledna 2010 částkou
až 6 Kč za každé využité lůžko a den.
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Pokud obce budou místní poplatek z ubytovací kapacity nově zavádět od 1. ledna 2010
nebo budou v souladu s novelou zákona upravovat již platné a účinné vyhlášky, mohou
změny ve smyslu zmíněné novely činit až s účinností od 1.ledna 2010.

3

