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Krásný den milé kolegyně a milí kolegové, 

představujeme Vám naši práci za poslední měsíce pro veřejný sektor, zejména pro obce. Je toho opravdu 
hodně:
1.  Jsou to články, jeden lepší jak druhý a připravujeme další. Články jsou obsahovou náplní pro uživatele 

balíčku SILVER ucetni-portal.cz.
2.  Online záznam veřejného specialisty, který se konal na přelomu roku 2019–2020 a je to průřez prací 

úředníků, a nejen jich na obci, od majetku, přes pohledávky, k rozpočtu, přiznání k dani z příjmů 
právnických osob – záznam je ihned k dispozici a máme také NOVINKU online akreditaci na MV ČR, 
rozsah 10 dnů, 40 vyučovacích hodin. 

3. Kniha teorie a příkladů pro obce a příspěvkové organizace aneb naše dvojkniha ve verzi 2020.
Největším soustem je na obcích DPH. K problematice DPH máme na našem webu ucetni-portal.cz několik 
videí ke koeficientům, které činí v praxi velký problém, máme i komplexní příklad na poslední přiznání DPH, 
máme řadu článků. Když zmiňuji problém, mám na mysli poměrný a krátící koeficient. Nelze postupovat 
tak, že se DPH na obci na vstupu neuplatňuje. To je v rozporu se zásadou tří „E“ (efficiency, effectiveness 
and economy) neboli hospodárný, efektivní a účelný výkon veřejné správy. Videa máme natočena 
se specialistkou na obce paní Lenkou Zábojovou. Několik videí najdete na problematiku účetnictví 
a vnitřního kontrolního systému, a to s paní Simonou Pacákovou. Videa, webináře i videosemináře jsou 
pro uživatele balíčku GOLD.
Pokud se chcete vzdělávat v oblasti obcí, doporučuji zakoupit ONLINE záznam Specialisty pro veřejnou 
správu 2019/2020. Do konce dubna je stále k dispozici s 20% slevou a navíc je akreditován.
Do daňové a účetní praxe mohu potvrdit, že obce a příspěvkové organizace jsou prima zakázky. Nehrozí, 
že Vám nebude zaplaceno. Setkáváme se s vděčností a velmi přátelskou atmosférou. Získáváme přístupy 
do programu, kontrolujeme i na dálku a můžeme tyto klienty doporučit. S námi v zádech si můžete 
„troufnout“ i na tyto zakázky.
Letos bude rozšířeno knižní dílo o příklady pro příspěvkové organizace. Teorie byla již v minulých letech 
nejen pro obce, ale také pro příspěvkové organizace.
Vzdělávání je nutnost, berte to jako výzvu…

Krásné dny.
P.

Pěva Čouková
Zakladatelka a   Účetního Portálu ®
www.pevacoukova.cz

Moje současné motto:
» Kola se točí…
» Jedeme dál…
» Spolu to zvládneme…
» Jsme pozitivní…
» Nevzdáváme se…

ÚVODNÍ SLOVO

https://specialista-verejnasprava.cz/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://specialista-verejnasprava.cz/
https://specialista-verejnasprava.cz/
http://www.pevacoukova.cz
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Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních pomocí  
příspěvkovými organizacemi
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Daň z příjmů právnických osob – obce
Autor: Ing. Monika Holušová
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Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020 – 2. část 
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE

„V každém okamžiku se rozhoduješ, kým jsi a budeš. Tvůj život je vždycky výsledkem tvých myšlenek.“

Neale Donald Walsch, americký spisovatel, *1943

Citát:

„Všechno se zdá nemožné, dokud to neuděláš.“
Nelson Mandela

Články

34–35
Přehled – Veřejně prospěšný poplatník
Autor: Ing. Pěva Čouková

Přehledy
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Vybíráme z aktualit...

KAŽDÝ DEN PRO VÁS VYBÍRÁME AKTUALITY

Za přísnějších hygienických podmínek, ale naplno.  
Úřady od pondělí obnovují činnost

Od pondělí 20. 4. 2020 končí omezený provoz úřadů a úřady začínají fungovat ve standardním rozsahu. Úřední hodiny se 
plně obnovují tak, aby lidé mohli využít všechny služby k zajištění svých úředních záležitostí. Plné fungování úřadů nařídilo 
Ministerstvo zdravotnictví, resort vnitra proto pro úřady i občany sestavil doporučení, jak činnost obnovit a dodržet přísné 
hygienické požadavky.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie 

Senát zamítl změnu zákona o rozpočtové odpovědnosti –  
senátní návrh zákona č. 238

238/12 – dalším kritizovaným Senátním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové 
odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. – BYL ZAMÍTNUT.
Poslanci se nyní budou muset k zákonu vrátit.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Nouzový stav prodloužen do 30. dubna 2020

Aktuální informace ze 7. 4. 2020 – 17:00
43. schůze Poslanecké sněmovny online – Sněmovna prodloužila kvůli výskytu epidemie nouzový stav do 30. dubna 2020.

Aktualitu pro Vás připravila Nikola

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Přinášíme Vám návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Novela pravidel rozpočtové odpovědnosti zmírní negativní dopady 
koronavirové pandemie

Vláda na svém jednání dne 1. 4. 2020 schválila novelu zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, která reaguje na 
ekonomické dopady pandemie koronaviru.

Aktualitu pro Vás připravila Lucie

Více aktualit na www.ucetni-portal.cz/aktuality/

Zveřejněno: 21. 4. 2020

Zveřejněno: 17. 4. 2020

Zveřejněno: 7. 4. 2020

Zveřejněno: 3. 4. 2020

Zveřejněno: 2. 4. 2020

https://www.ucetni-portal.cz/za-prisnejsich-hygienickych-podminek-ale-naplno-urady-od-pondeli-obnovuji-cinnost-5369-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/za-prisnejsich-hygienickych-podminek-ale-naplno-urady-od-pondeli-obnovuji-cinnost-5369-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/danovy-balicek-2019-4560-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-zamitl-zmenu-zakona-o-rozpoctove-odpovednosti-senatni-navrh-zakona-c-238-5354-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/senat-zamitl-zmenu-zakona-o-rozpoctove-odpovednosti-senatni-navrh-zakona-c-238-5354-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/nouzovy-stav-prodlouzen-do-30-dubna-2020-5315-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/navrh-vyhlasky-kterou-se-meni-vyhlaska-c-410-2009-sb-kterou-se-provadeji-nektera-ustanoveni-zakona-c-563-1991-sb-o-ucetnictvi-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-pro-nektere-vybrane-ucetni-jednotky-ve-zneni-pozdejsich-predpisu-5302-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-zmirni-negativni-dopady-koronavirove-pandemie-5291-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-zmirni-negativni-dopady-koronavirove-pandemie-5291-a.html
https://www.ucetni-portal.cz/aktuality/
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Mgr. Blanka Hanzelová

Důsledky nepodání oznámení  
o střetu zájmů zastupitelem
Autor: Mgr. Blanka Hanzelová

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, (dále „zákon o střetu zájmů“ nebo jen „zákon“) pracuje s realitou: veřejní funkcionáři1 
se při výkonu funkcí do střetu zájmů2 dostávají. Zákon jim stanoví, jak postupovat. Významnou povinností je zákaz zneužití 
postavení pro soukromý prospěch. Veřejný funkcionář (dále též „VF“) tedy například nesmí dát svolení ke svému vyobrazení 
či využití svého jména pro komerční účely, nesmí využít informace, ke kterým má z titulu své funkce přístup, pro získání 
majetkového či jiného osobního prospěchu v podobě výhody, prominutí, lepšího pořadí apod. Další povinnosti a zákazy jsou 
v § 4 až 6 zákona. Najdeme zde omezení některých činností, například výkonu podnikání pro některé VF, dále neslučitelnost 
funkcí či zákaz konkurence.

Aktuálně je nejjednodušší zdroj informací, který je vstupní branou do světa střetu zájmu, sada oznámení.

Vstupní oznámení podává veřejný funkcionář do 30 dnů ode dne, kdy jej do registru oznámení zapíše příslušný podpůrný 
orgán3. Průběžné oznámení veřejný funkcionář podává vždy do 30. 6. kalendářního roku za předchozí kalendářní rok, a to 
po celou dobu výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní činnosti, které vykonával ke 
dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž se oznámení podává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, 
které nabyl v průběhu výkonu funkce, a nesplacené finanční závazky ve stavu ke dni 31. prosince kalendářního roku, za nějž 
se oznámení podává. Výstupní oznámení veřejný funkcionář podává do 30 dnů ode dne, kdy příslušný podpůrný orgán 
do registru zapíše, že došlo k ukončení výkonu funkce. Veřejný funkcionář v tomto případě oznamuje veškeré relevantní 
činnosti, které vykonává, dále majetek, peněžité příjmy nebo jiné majetkové výhody, které nabyl v průběhu výkonu funkce 
a dosud neoznámil v průběžném oznámení, a nesplacené finanční závazky; všechny tyto skutečnosti veřejný funkcionář 
oznamuje ve stavu ke dni ukončení výkonu funkce. VF (a v případě výstupního oznámení jde o fyzickou osobou, která VF 
byla) je povinen výše uvedená oznámení činit i tehdy, jestliže nedojde ke skutečnostem, které zákon s povinností podat 
oznámení spojuje, protože jde o tzv. negativní oznámení. Tedy, i když VF žádnou movitou věc přesahující částku 500 000 Kč 
nenabyde, nemá nesplacený závazek nad 100 000 Kč apod., oznámení je povinen podat. 

Pokud ministerstvo spravedlnosti zjistí na základě podnětu4 nebo z vlastní činnosti, že v případě konkrétního veřejného 
funkcionáře došlo k jednání, které má znaky přestupku, je povinno tuto skutečnost bezodkladně oznámit příslušným 
orgánům k projednání přestupku podle zákona o střetu zájmů. Spáchané přestupky neřeší úředníci ministerstva, ale 
přestupkové orgány na úrovni obcí s rozšířenou působností, místně příslušné podle místa trvalého pobytu VF, nebo 
Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud jde o přestupky spáchané na úseku neoprávněného nakládání s osobními údaji. 
V některých případech je řízení kvůli možné podjatosti předáno jinému obecnímu úřadu. Platí totiž zásada, že s VF, který je 
zvoleným zástupcem samosprávného orgánu obce s rozšířenou působností, nemohou být vedena správní řízení na stejném 
úřadě. V úvahu přichází také spolupráce se správcem daně, který má možnost v případě podezření na nesoulad mezi tvrzenými 
či oznámenými příjmy veřejného funkcionáře a jeho skutečnými příjmy ve výši 5 milionů Kč a více vyzvat tohoto funkcionáře 
k prokázání příjmů, popřípadě za splnění dalších podmínek k prohlášení o majetku a následně mu doměřit daň či stanovit 
sankci. Kontroly z hlediska včasnosti provádí Oddělení registru oznámení o střetu zájmů, které kontroluje dodržování lhůt 
pro podání jednotlivých oznámení ze strany VF. Kontroly z hlediska úplnosti, resp. správnosti provádí Oddělení metodiky 
a kontroly střetu zájmů; kontroluje obsahovou správnost, úplnost a pravdivost oznámení.

POZOR: Oznámení o osobním zájmu (§ 8 zákona o střetu zájmů) se nezapisuje do Centrálního registru oznámení, podává 
se ústně do protokolu (zápisu), zpravidla při jednání zastupitelstva, rady obce aj., a jde o povinnost veřejného funkcionáře 
vystoupit a oznámit svůj poměr k věci před orgánem, kterého je členem a který má právo projednávat a rozhodovat o věci, 
jež mu může přinést osobní výhodu (ale i újmu). Za nesplnění této povinnosti hrozí přestupková odpovědnost, tj. uložení 
pokuty. Jde o to, aby při rozhodování členové daného orgánu měli všechny informace a zvážili všechny okolnosti, které 
mohou ovlivnit jejich rozhodování. Tato povinnost platí po celu dobu, kdy veřejný funkcionář zastává svou funkci, netýká se 
však situací, v nichž jde o prospěch nebo zájem obecně známý ve vztahu k neomezenému okruhu adresátů. Tedy vždy, když 
se zájem osobní shoduje se zájmem veřejným.

Střet zájmů bývá v poslední době velmi diskutované téma. Ale i zde je zapotřebí se řídit příslušnými právními předpisy, 
ačkoli v praxi vyvstávají jisté rozpory, neboť není dostatečná judikatura, která by přesně a neochvějně vymezila nejen 
práva a povinnosti na straně veřejného funkcionáře, ale především na straně orgánů při řešení přestupků. V závěru autorka 
Mgr. Blanka Hanzelová předkládá jisté možné postupy a inspiraci z jiných států, které určitě stojí za zvážení. 
Monika Holušová

https://www.codexisuno.cz/9cq
https://www.codexisuno.cz/9cr
https://www.codexisuno.cz/9cs
https://www.codexisuno.cz/9cu
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1621.mp3
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Nejméně závažné přestupky (např. nepodání oznámení, uvedení nesprávných, nepravdivých či neúplných údajů 
v oznámení, nedodržení lhůty pro podání průběžného oznámení, uvedení špatného období, za které se oznámení podává, 
neoprávněné sdělení přiděleného uživatelského jména a přístupového hesla k nahlížení do registru třetí osobě, používání 
nebo zpracovávání údaje vedeného v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce 
VF, neoznámení osobního zájmu VF při projednávání věci na radě/zastupitelstvu) lze sankcionovat pokutou až do výše 
50 000 Kč.

Středně závažné přestupky (např. výkon činnosti neslučitelné s výkonem funkce, například podnikání, provozování 
rozhlasového nebo televizního vysílání nebo vydávání periodického tisku a případy, kdy je VF společníkem, členem nebo 
ovládající osobou právnické osoby, která se touto činností zabývá, pobírání odměny vyšší než 10 000 Kč ročně za výkon 
funkce člena orgánu, v němž má územně samosprávný celek podíl) lze sankcionovat pokutou 5 000 Kč až 250 000 Kč.

Za nejzávažnější přestupek (porušení zákazu konkurence podle § 6 zákona o střetu zájmů uvolněným členem zastupitelstva, 
neuvolněným starostou, místostarostou, členy rady) lze uložit pokutu od 25 000 Kč do 500 000 Kč. 

POZOR: Za porušení zákona o střetu zájmů hrozí i další sankce podle jiných právních předpisů. Pokud bude kontrolou zjištěno, 
že byla veřejná zakázka zadána obchodní společnosti, v níž uvedení veřejní funkcionáři nebo jimi ovládané společnosti měli 
alespoň 25% obchodní podíl, bude toto posouzeno jako zadání zakázky v rozporu se zákonem. Výdaje, které budou z dotace 
na takovou zakázku vynaloženy, budou posouzeny jako nezpůsobilé v plné výši. Proto dotační orgán doporučuje příjemcům 
ověřovat vlastnickou strukturu dodavatelů (včetně poddodavatelů prokazujících kvalifikaci), kteří podávají nabídky do 
výběrových nebo zadávacích řízení na zadání zakázek spolufinancovaných z projektů OPZ.

Současnou právní úpravou jsou trest napomenutí a možnost upuštění od uložení trestu zásadní měrou omezeny (napomenutí  
§ 23 odst. 1 písm. f ) zákona o střetu zájmů, možnost upuštění od potrestání § 23 odst. 1 písm. f ) zákona o střetu zájmů), což 
v praxi nečiní interpretační potíže. Problémem je nejednotnost rozhodování o přestupcích přestupkovými orgány napříč 
Českou republikou, když stejné jednání bývá některým přestupkovým orgánem trestáno pouze napomenutím, jiným 
pokutou. Liší se také výše ukládaných pokut, aniž by byla řádně zohledněna závažnost či recidiva. To chce ministerstvo 
spravedlnosti vyloučit metodikou pro přestupkové orgány, která je pomůckou, jak přestupky posuzovat. Ukazuje se totiž, že 
mnohé obecní úřady obcí s rozšířenou působností s touto agendou nemají skoro žádné zkušenosti. Jsou orgány, které řešily 
již několik desítek těchto přestupků a naopak úřady, kde dosud žádný případ neřešily. 

V § 110 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., přestupkový zákon, je stanovena povinnost orgánů obce nebo kraje, eventuálně 
jiných správních orgánů příslušných k projednání přestupku, poskytnout relevantní informace ústředním správním úřadům 
do konce března následujícího kalendářního roku po roce, za nějž se přehled přestupků zpracovává, údaje podle § 110 
odst. 2 písm. a) – j) přestupkového zákona, a to dle jednotlivých skutkových podstat přestupků (je-li takové rozlišení možné). 
Ústřední správní úřady zveřejní přehled do konce dubna následujícího kalendářního roku. První přehled přestupků byl 
zpracován v roce 2019, a to za předchozí kalendářní rok 2018.

Jako častý důvod pro spáchání přestupku nepodáním oznámení je zastupiteli uváděno plošné zveřejňování informací 
o majetku, příjmech a závazcích s anonymním přístupem každému. Proto Ústavní soud dospěl k závěru, že způsob 
zpřístupňování údajů z registru oznámení u veřejných funkcionářů spočívající v přímém zveřejnění údajů z registru oznámení 
není pro dosažení sledovaného legitimního cíle potřebný, tudíž porušuje právo na soukromí, a proto zrušil ustanovení § 14b 
odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů s odkladem vykonatelnosti až uplynutím dne 31. 12. 2020. Zpřístupňování údajů 
z registru oznámení u veřejných funkcionářů bude tedy možné na základě individuální žádosti. V ní je třeba uvést právní 
důvod a osobní údaje žadatele. VF má nárok na úplné informace o žadateli, které žadatel do žádosti uvedl, pokud o to 
ministerstvo spravedlnosti požádá.  

Závěrem si dovoluji vyjádřit názor, že více než pokuta je účinným trestem zveřejnění rozhodnutí o přestupku či zákaz 
činnosti. A dále se domnívám, že napomenutí či upuštění od potrestání by měla, v rozhodovací praxi přestupkových orgánů, 
být precizně zdůvodněna a vyhrazena na případy, kdy VF poruší povinnost poprvé, jde o osobu krátce sloužící v dané 
funkci, VF je méně veřejně exponovanou osobou apod. a součástí tohoto trestu by mělo být povinné zveřejnění rozhodnutí 
přestupkového orgánu. Stejně tak usnesení Úřadu na ochranu osobních údajů o odložení věci (např. v případě porušení 
zákazu zveřejnění osobních údajů získaných z registru oznámení) by mělo být precizně zdůvodněno a následně zveřejněno 
(co se týká ÚOOÚ, nepovažuji za dlouhodobě udržitelný § 61 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů: 
„Úřad upustí od uložení správního trestu také tehdy, jde-li o subjekty uvedené v čl. 83 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679.“, pozn. autorky: tedy pokud jde o veřejný subjekt či orgán veřejné moci. Trest v podobě zveřejnění 
rozhodnutí a nápravy by měl být uložen. Pokuta vhodným trestem není, když jde jen o přelévání peněz z jedné položky do 
jiné). 

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

https://www.codexisuno.cz/9cv
https://www.codexisuno.cz/9cw
https://www.codexisuno.cz/9cx
https://www.codexisuno.cz/9cx
https://www.codexisuno.cz/9b6
https://www.codexisuno.cz/9b7
https://www.codexisuno.cz/9b7
https://www.codexisuno.cz/9cy
https://www.codexisuno.cz/9cy
https://www.codexisuno.cz/9b8
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-o-ochrane-fyzickych-osob-v-souvislosti-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-o-volnem-pohybu-techto-udaju-a-o-zruseni-smernice-95-46-es-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-115-w.html
https://www.ucetni-portal.cz/narizeni-evropskeho-parlamentu-a-rady-eu-2016-679-o-ochrane-fyzickych-osob-v-souvislosti-se-zpracovanim-osobnich-udaju-a-o-volnem-pohybu-techto-udaju-a-o-zruseni-smernice-95-46-es-obecne-narizeni-o-ochrane-osobnich-udaju-115-w.html
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Do budoucna by po odborné diskuzi mohlo dojít ke změně věcné příslušnosti k rozhodování o přestupcích, protože 
ministerstvo spravedlnosti má z titulu správce registru a centrálního evidenčního orgánu nejlepší přístup k informacím 
potřebným pro vyhodnocování těchto případů a kompletní přehled o tom, kteří veřejní funkcionáři svou povinnost plní 
a kteří nikoli. Má lepší předpoklady pro to, aby o těchto přestupcích samo rozhodovalo. Navíc se tím podstatně eliminuje 
postupování řízení z důvodu podjatosti.

A zcela na závěr inspirace ze sousedních zemí. V Belgii se podává prohlášení o činnosti. Pozdní odevzdání prohlášení má za 
následek pokutu a zveřejnění jména VF. Oznámení se podává při nástupu do funkce a po skončení mandátu po pěti letech 
od skončení výkonu funkce. Ve Francii je prověřována (ne)slučitelnost funkcí, Ústavní soud může zbavit VF mandátu (což 
nemá za následek nevolitelnost). Pokud VF neodevzdá prohlášení o majetku, dojde ke ztrátě mandátu plus nevolitelnost. 
V Chorvatsku se podává prohlášení o majetku a dokud není prohlášení odevzdáno, není vyplácena odměna.

1 Veřejný funkcionář – mezi veřejné funkcionáře podle zákona o střetu zájmů patří zejména: 
 • poslanci, senátoři, ministři a jejich náměstci,
 • vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny, Senátu a prezidenta republiky,
 •  vedoucí ústředních orgánů státní správy (např. předseda Energetického regulačního úřadu, člen Úřadu vlády ČR, 

předseda nebo člen Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí apod.),
 • veřejný ochránce práv a jeho zástupce,
 • hejtmani a radní kraje,
 • starostové, místostarostové a radní obcí, městských částí nebo obvodů a jejich zástupci,
 • „uvolnění“ zastupitelé obcí a krajů a jejich zástupci,
 • vedoucí úředníci a další funkcionáři samosprávy a organizačních složek státu,
 • soudci,
 • státní zástupci,
 • ředitelé výzkumných institucí,
 • vybraní vojáci z povolání.

  Vedoucích úředníků, dalších funkcionářů samosprávy a organizačních složek a nově zařazených funkcionářů se pak 
zákon o střetu zájmů zájmů týká zejména tehdy, pokud se bezprostředně podílejí na zadávání veřejných zakázek; jsou 
oprávněni nakládat s veřejnými finančními prostředky v hodnotě více než 250 000 Kč; rozhodují ve správním řízení, 
s výjimkou příkazu na místě, nebo se podílejí na vedení trestního stíhání. 

2  Střet zájmů – každé jednání, při kterém mohou jeho osobní zájmy ovlivnit výkon jeho funkce. Tímto osobním 
zájmem se rozumí takový zájem, který přináší veřejnému funkcionáři, jeho osobě blízké či právnické osobě, kterou 
ovládá, prospěch nebo jinou výhodu (nemusí jít jen o majetkovou). Pokud by k tomuto střetu došlo, nesmí veřejný 
funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem před zájmy, které je jako veřejný funkcionář povinen prosazovat 
a hájit.

3  V první řadě je příslušná obec (jí pověřená osoba) povinna zapsat do Centrálního registru oznámení  
(https://cro.justice.cz/) ukončení a zahájení výkonu funkce v případě všech veřejných funkcionářů, jimž zanikl nebo 
vznikl mandát. Podpůrný (zapisující) orgán VF spolu s informací o datu zápisu zahájení výkonu funkce sdělí přihlašovací 
jméno a heslo do Centrálního registru oznámení. Na zápis provedený obcí navazuje povinnost veřejného funkcionáře 
učinit příslušné oznámení do 30 dnů

4  Podle § 13 odst. 6 zákona o střetu zájmů platného od 1. 9. 2017 má každý právo sdělit evidenčnímu orgánu – 
Ministerstvu spravedlnosti ČR skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů uvedených 
v oznámeních evidovaných v registru oznámení. Evidenční orgán do 30 dnů ode dne obdržení sdělení oznámí tomu, 
kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo. Podnět k prošetření lze podat i anonymně.

Důsledky nepodání oznámení o střetu zájmů zastupitelem 
Mgr. Blanka Hanzelová

Nepřehlédněte článek od Ing. Mgr. Olgy Hochmannové:
Změny sazeb DPH od 1. 5. 2020 – Metodická informace GFŘ

https://www.codexisuno.cz/9cA
https://www.codexisuno.cz/9cA
https://cro.justice.cz/
https://www.codexisuno.cz/9cz
https://www.ucetni-portal.cz/zmeny-sazeb-dph-od-1-5-2020-metodicka-informace-gfr-1603-c.html
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Přednost obsahu před formou – proč 
ji vybrané účetní jednotky potřebují 
zakotvit novým zákonem o účetnictví?1

Autor: Ing. Michal Svoboda, Ph.D.2

Úvod

Dosavadní aktivity a práce na novém zákonu o účetnictví zcela opomíjely problematiku organizací veřejného sektoru 
– vybraných účetních jednotek. Tento článek ukazuje, proč je tento přístup naprosto špatný, a to na příkladu jedné 
z nejdůležitějších účetních zásad – přednosti ekonomického obsahu před právní formou transakce. V druhé části článek spíše 
opakuje význam předpokladů a zásad pro moderní účetní výkaznictví i ve veřejném sektoru. Ve své třetí – hlavní části článek 
demonstruje negativní dopad stávající úpravy zákona o účetnictví, kdy je „obsah nad formou“ upraven nesystematicky. 
Využívá přitom modelové situace, která je poměrně běžnou transakcí mezi zřizovatelem, například ÚSC, a jeho zřizovanou 
příspěvkovou organizací. V závěru článku jsou pak shrnuty dva z toho vyplývající poznatky a důvody, proč nový zákon 
o účetnictví musí obsáhnout i problematiku vybraných účetních jednotek.

Předpoklady a zásady – proč je účetní jednotka potřebuje

Cílem účetnictví jakožto informačního systému je modelové zobrazení ekonomické reality účetní jednotky. Jinými slovy, 
chcete-li, věrné zobrazení finanční situace a finanční výkonnosti účetní jednotky. Vždy za účelem poskytnutí informací 
uživatelům účetních závěrek pro jejich rozhodování a ve veřejném sektoru (zejména) pro skládání účtů. Důležité u obou 
způsobů vyjádření cíle účetnictví je to, že nejde a nemůže jít o zcela přesné zobrazení. Tento cíl by byl až příliš ambiciózní 
a jeho splnění by si vyžadovalo extrémní úsilí ze strany všech účetních. A i tak by ho beztak nebylo možno dosáhnout. 
Zdůrazněme proto přívlastek „modelové“ či „věrné“. Nejvýznamnějším (nikoliv však jediným) výstupem z databáze 
jménem účetnictví je jistě účetní závěrka. Jde o výstup standardizovaný, ukotvený obsahově i formátem v závazných 
právních předpisech, sloužící všeobecnému uživateli, který nemá možnosti si u konkrétní účetní jednotky objednat 
informace na míru, přesto určité ekonomické informace pro své rozhodování potřebuje. I modelové zobrazení ekonomické 
reality účetní jednotky takovému uživateli může stačit, je-li k tomu využito základních pravidel, které se v historii účetní 
disciplíny ukázaly jako vhodné, či přímo nutné k tomu, aby zmíněný uživatel dostal, co potřebuje. Ale aby to současně 
bylo proveditelné, a ne extrémně náročné pro samotnou účetní jednotku. Na některá tato obecná pravidla se zaměříme 
blíže, neboť budou významnými kritérii v našem porovnání. Zmíníme také určité logické omezení při uplatňování těchto 
pravidel v praxi.

1

2

V následujícím článku Ing. Michal Svoboda, Ph.D. poukazuje na nedostatečnou úpravu problematiky vybraných účetních 
jednotek v zákoně o účetnictví. V praxi nastávají situace, kdy forma zachycení transakce v účetnictví neodpovídá její 
podstatě. Tento problém nám autor přibližuje i na několika příkladech vztahu zřizovatele (územního samosprávného celku) 
a jím zřizované příspěvkové organizace.
Jana

1    Článek je zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu, který je realizován v rámci Institucionální podpory Fakulty financí 
a účetnictví VŠE Praha.

2    Autor je odborným asistentem Katedry finančního účetnictví a auditingu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Článek toliko 
vyjadřuje osobní odborné názory a postoje autora, nikoliv formální pozici institucí a organizací, pro které pracuje.

Přednost obsahu před formou – proč ji vybrané účetní jednotky 
potřebují zakotvit novým zákonem o účetnictví?

Ing. Michal Svoboda, Ph.D.

https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1618.mp3
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Předpoklad trvání účetní jednotky
Předpoklady lze pochopit jako jakési axiomy, východiska či pravidla, která byla (historicky a/nebo legislativně) nastavena 
a již se o nich nijak nepochybuje. V českém prostředí se hovoří především o dvou předpokladech: trvání účetní jednotky 
a akruální báze. Předpoklad trvání účetní jednotky funguje tak, že pro vedení účetnictví a sestavování účetní závěrky se 
nepředpokládá, že by daná účetní jednotka v dohledné budoucnosti měla přestat existovat. Pokud by tento předpoklad 
naplněn nebyl, např. kdyby bylo účetní jednotce známo, že v horizontu nejbližších 5 let přestane existovat (či zásadně omezí 
některé své aktivity), asi by nebylo možné provádět časové rozlišování, např. formou odpisového plánu dlouhodobých 
majetků za tento horizont. Tento předpoklad v principu funguje stejně u podnikatelských účetních jednotek, jakož 
i ve veřejném sektoru. Lze snad pouze odhadovat, že nenaplnění tohoto předpokladu bude ve veřejném sektoru méně 
časté než v sektoru podnikatelském.

Předpoklad akruální báze
Tento předpoklad je zkušeným účetním pravděpodobně bližší. Při snaze o věrohodné modelové zobrazení ekonomické 
situace účetní jednotky je dle něj primární zachycovat jednotlivé ekonomické transakce optikou jejich skutečného věcného 
a časového dopadu, nikoliv primárně optikou toku peněžních prostředků souvisejících s danou transakcí. Přičemž i tok 
peněžních prostředků pochopitelně v účetnictví zachycován je. Peněžní forma je však pouze jedna z forem ekonomických 
transakcí. Je-li předpoklad akruální báze aplikován důsledně, znamená to vždy potřebu zachycení v účetnictví výrazně více 
ekonomických transakcí, než by tomu bylo při opačném extrému – při využití ryze peněžní báze (kterou mimochodem používá 
závazná rozpočtová legislativa, zejm. rozpočtová skladba). Aplikovat akruální bázi v zásadě znamená provádět tzv. časové 
rozlišování. Tedy postup, kdy se identifikuje věcná a časová souvislost konkrétní ekonomické transakce a různými formami 
je převáděna do účetnictví a do účetní závěrky. Jde o dobře známé účetní metody jako rezervy, odpisování dlouhodobého 
majetku, použití tzv. účtů příštích období a další.

Ani v tomto případě neshledáváme žádný významný rozdíl v aplikaci předpokladu akruální báze v podnikatelském 
sektoru oproti veřejnému sektoru. U obou z nich historie ukázala potřebu a nutnost použití akruální báze pro dosažení cíle 
účetního výkaznictví, a to v podstatě stejným způsobem. V českém prostředí, jakož i mezinárodně.

Zásady – ani bez těch to nejde
Výčet zásad, alias kvalitativních charakteristik je poněkud delší. Je možné je různé uspořádat, podřadit či nadřadit. V českém 
i mezinárodním prostředí se hovoří především o následujících zásadách:

  Relevance – je třeba zohledňovat a zachycovat v účetních závěrkách ty ekonomické transakce, které jsou vzhledem k cíli 
účetního výkaznictví relevantní, např. pro posouzení míry efektivnosti nakládání s majetkem ze strany managementu, 
vývoje míry zadlužení účetní jednotky atd.

  Věrné zobrazení – kdyby informace v účetních závěrkách neprezentovaly ekonomickou realitu věrně, byly by zavádějící, 
matoucí, zaujaté, podjaté či by obsahovaly významné chyby, byly by pro uživatele nepoužitelné.

  Srozumitelnost – aby mohli uživatelé využít informací z účetních závěrek, musejí jim být tyto informace srozumitelné, 
nesmí mást nevhodnou terminologií či být jinak zavádějící.

  Srovnatelnost – účetní závěrka by měla být strukturována takovým způsobem, aby informace v ní mohly být srovnávány 
s informacemi z jiných účetních jednotek.

  Konzistence – pravidla a postupy aplikované v účetní jednotce při konstrukci její účetní závěrky nelze bez důvodu měnit 
z roku na rok, neboť by tím byla narušena konzistence časové řady. Někdy se u konzistence hovoří jako o horizontální 
srovnatelnosti.

  Průkaznost – mezi účetním zachycením ekonomické transakce a touto samotnou transakcí musí existovat explicitní 
propojení, doslova auditní stopa. Průkaznosti dává aktuálně platný český zákon o účetnictví obrovský význam. Tato 
zásada je velmi podobná zásadě ověřitelnosti používané Koncepčním rámcem Mezinárodních účetních standardů pro 
veřejný sektor.

  Obsah nad formou – ekonomické transakce je nutno zachycovat primárně podle jejich (ekonomické) podstaty, bez ohledu 
na jejich formální stránku. Této zásadě se v dalších částech článku budeme věnovat důkladněji.

Způsob vymezení či praktické aplikace zásad je opět v podstatě totožný u organizací podnikatelských, jakož 
i u organizací veřejného sektoru. Spektrum ekonomických transakcí, které jsou těmito zásadami nahlíženy, je ve veřejném 
sektoru možná vyšší než v sektoru podnikatelském. Nic to však nemění na tom, že pro obě tyto sféry je více než vhodné 
upravit zásady jediným obecně závazným předpisem.

Systémová omezení
Snaha účtáren uplatnit a aplikovat výše popsané předpoklady a zásady by bez rozumného omezení vedla k extrémní pracnosti, 
náročnosti a tím i nákladnosti účetní služby. Historický vývoj účetní disciplíny proto přinesl i žádoucí omezení při této snaze. 
Těmi jsou zkušeným účetním dobře známé zásady významnosti a efektivnosti, ale také problém konfliktu mezi jednotlivými 

Přednost obsahu před formou – proč ji vybrané účetní jednotky 
potřebují zakotvit novým zákonem o účetnictví?
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zásadami při snaze je aplikovat či problém včasnosti. Nevýznamná ekonomická transakce je taková, která nemá potenciál 
významně ovlivnit informaci pro uživatele účetní závěrky a jeho rozhodování na jejich základě. Neefektivní ekonomická 
transakce je taková, která by třeba i významný vliv na rozhodování uživatele účetní závěrky mít mohla, avšak její zachycení 
v účetnictví a účetní závěrce by si vyžádalo až příliš velké úsilí, příliš mnoho podkladových informací, tudíž se její zachycení 
doslova nevyplácí. Je zjevné, že omezení významností a efektivností jde velmi často ruku v ruce. Ekonomické transakce, které 
filtrem významnosti a efektivnosti neprojdou, nejsou v účetní závěrce zobrazeny vůbec, či pouze nějakým zjednodušeným 
způsobem. Stejný dopad může znamenat omezení včasností. Čím dříve bude uživatel vyžadovat informace, tím spíše hrozí 
menší míra spolehlivosti těchto informací, protože na to, aby byly skutečně kvalitní, prostě nezbývá čas. Obdobný důsledek 
má i konflikt mezi jednotlivými zásadami. Snaha aplikovat některou z nich může vést k tomu, že je současně nutné pro 
plnohodnotné účetní zachycení příslušné ekonomické transakce porušit zásadu jinou. Je tedy patrné, že jestliže hovoříme 
o předpokladech téměř jako o dogmatických či arbitrárních pravidlech, tak v případě zásad jde o pravidla poměrně „měkká“, 
jejich aplikace si v mnoha případech bude vyžadovat odborný úsudek účetních pracovníků.

Konečně i v případě systémových omezení hovoříme o týchž racionálních pravidlech plnohodnotně a obdobně 
uplatnitelných ve veřejném sektoru i v podnikatelské sféře.
Ve třetí části článku se zaměříme na zásadu přednosti ekonomického obsahu před (právní) formou transakcí při jejich 
zobrazování v účetní závěrce.

Obsah nad formou – aktuální stav a důsledky pro účetní 
závěrky vybraných účetních jednotek

Přednost ekonomické podstaty konkrétní transakce před její právní formou nemá coby účetní zásada v českém prostředí 
dlouhou tradici, resp. nebyla doposud aplikována příliš intenzivně. A to jak v účetnictví podnikatelů, tak vybraných účetních 
jednotek. Lze konstatovat, že v rámci tzv. účetní reformy veřejných financí byla tato zásada silněji implementována do 
závazných právních předpisů pro vybrané účetní jednotky, byť existují stále některé významné mezery.

Platná právní úprava v zákonu o účetnictví
Podívejme se nejprve na stávající znění zákona o účetnictví3 (dále jen „zákon“). To bohužel explicitně neuvádí obsah 
nad formou jako zásadu, na rozdíl od některých jiných (srozumitelnost, věrnost, poctivost, ad.). Na několika místech 
s upřednostněním ekonomické podstaty však pracuje implicitně. Především, v § 7 odst. 2 zákon definuje zásadu věrnosti 
(věrné zobrazení) takto:

„Zobrazení je věrné, jestliže obsah položek účetní závěrky odpovídá skutečnému stavu, který je přitom zobrazen v souladu 
s účetními metodami, jejichž použití je účetní jednotce uloženo na základě tohoto zákona“. (zvýrazněno autorem)

Lze konstatovat, že upřednostňování ekonomického obsahu transakcí je vlastně součástí zásady věrného zobrazení, kteréžto 
je snad hlavním cílem účetního výkaznictví jakožto disciplíny.

Dále upozorněme také na § 8 odst. 5 zákona, kde se srozumitelnost účetnictví účetní jednotky upravuje tak, že

„účetnictví (…) umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a jednoznačně určit a) obsah účetních případů alespoň 
s použitím účetních metod uvedených v § 4 odst. 8, b) obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v § 4 odst. 10…“. 
(zkráceno a zvýrazněno autorem)

Pro VÚJ je poměrně významné a v praxi často aplikované, až rutinní ustanovení § 28 odst. 1 zákona, kde věta první stanoví, že

„Účetní jednotky, které mají vlastnické právo nebo jiné právo k majetku, anebo hospodaří s majetkem státu nebo s majetkem 
územních samosprávných celků, není-li dále stanoveno jinak, o něm účtují a odpisují v souladu s účetními metodami.“

Jde o ustanovení, dle nějž majetek vlastněný státem jako své aktivum vykazují a odpisují jej například organizační složky 
státu. Jak také jinak, když stát – Česká republika není účetní jednotkou. Dle téže věty také platí, že majetek ve vlastnictví 
zřizovatele (ÚSC) svěřený k hospodaření jeho zřizované příspěvkové organizaci jako své aktivum vykazují a odpisují jej 
zřizované příspěvkové organizace.

Bohužel tentýž § 28 v následujících odstavcích koriguje odst. 1, když uvádí, že majetek poskytnutý formou smlouvy 
o výpůjčce, smlouvy o nájmu či smlouvy o finančním leasingu jako své aktivum vykazuje účetní jednotka, která jej 
poskytuje, tedy de facto vlastník (pronajímatel, propachtovatel). A to přesto, že ten není tím, kdo by daný majetek 
skutečně užíval. Zde je tedy zákonem pro účetní zobrazování zcela potlačen ekonomický obsah a jako jediné kritérium je 
vzata právní forma – vlastnictví. Dle názoru autora je v těchto případech vesměs zastřen skutečný stav a nejedná se tedy 
o pravidlo směřující k jeho věrnému zobrazení, jak to vyžaduje § 7 odst. 2.

3

3    Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
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Některé důsledky aktuálně platné právní úpravy pro vybrané účetní jednotky
Srovnejme vedle sebe dopady této právní úpravy na příkladu hypotetického zřizovatele – územního samosprávného 
celku a jím zřizované příspěvkové organizace. Vyberme čtyři formální možnosti, jakými by typicky zřizovatel mohl vybavit 
příspěvkovou organizaci novým osobním automobilem, a podívejme se, jak budou výše zmíněná ustanovení zákona na tyto 
situace aplikována – s důsledkem do účetních závěrek obou účetních jednotek.

1) Svěření k hospodaření
Zřizovatel ze svého rozpočtu nakoupí osobní automobil, který poté svěří k hospodaření (dle zákona o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů4) zřizované příspěvkové organizaci.

Forma: vlastníkem automobilu zůstává zřizovatel
Obsah: reálně bude automobil užívat příspěvková organizace
Účetní zachycení: automobil je aktivem příspěvkové organizace, odpisuje jej příspěvková organizace
Závěr: obsah nad formou je uplatněn

2) Výpůjčka
Zřizovatel ze svého rozpočtu nakoupí osobní automobil, který poté vypůjčí (formou smlouvy o výpůjčce) zřizované 
příspěvkové organizaci.

Forma: vlastníkem automobilu zůstává zřizovatel
Obsah: reálně bude automobil užívat příspěvková organizace
Účetní zachycení: automobil je aktivem zřizovatele, odpisuje jej zřizovatel
Závěr: obsah nad formou není uplatněn

3) Pronájem
Zřizovatel ze svého rozpočtu nakoupí osobní automobil, který poté pronajme (formou smlouvy o nájmu) nebo propachtuje 
(formou smlouvy o pachtu) zřizované příspěvkové organizaci za symbolické roční nájemné nebo pachtovné 1,- Kč.

Forma: vlastníkem automobilu zůstává zřizovatel
Obsah: reálně bude automobil užívat příspěvková organizace
Účetní zachycení: automobil je aktivem zřizovatele, odpisuje jej zřizovatel
Závěr: obsah nad formou není uplatněn

4    Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

SLEDUJTE  
PLÁN AKCÍ  

NA ÚČETNÍM 
 PORTÁLU

www.ucetni-portal.cz/plan-akci/
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4) Darování
Zřizovatel ze svého rozpočtu nakoupí osobní automobil, který poté daruje (formou darovací smlouvy) zřizované příspěvkové 
organizaci.

Forma: vlastníkem automobilu se stává příspěvková organizace
Obsah: reálně bude automobil užívat příspěvková organizace
Účetní zachycení: automobil je aktivem příspěvkové organizace, odpisuje jej příspěvková organizace
Závěr: obsah i forma vede k témuž věrnému účetnímu zachycení

Uvedené varianty nejsou samozřejmě jedinými způsoby, jakými zřizovaná příspěvková organizace nabyde nový osobní 
automobil. Významným upozorněním je také skutečnost, že v praxi bývá zřizovatel při volbě mezi těmito formami ovlivněn 
řadou jiných než účetních vlivů, např. vlivy daňovými. Autor také uznává, že varianta 4) Darování bude z praktického pohledu 
spíše variantou hypotetickou.

Ve variantách 1) a 4) je buď upřednostněn obsah před formou nebo obsah a forma splývá. Každopádně je zde nepochybně 
směřováno k věrnému zobrazení osobního automobilu a vypovídací schopnost rozvahy ani výkazu zisku a ztráty zřizovatele 
ani příspěvkové organizace pro jejich uživatele není negativně dotčena.

Ve variantách 2) a 3) je upřednostněna právní forma před ekonomickým obsahem. O věrném zobrazení osobního automobilu 
zde příliš hovořit nelze, vypovídací schopnost rozvahy i výkazu zisku a ztráty zřizovatele i příspěvkové organizace pro jejich 
uživatele je zásadně negativně dotčena.

Hovoříme zde tedy nejen o zkreslení rozvahy obou účetních jednotek z pohledu vykazování automobilu jakožto aktiva, 
ale také o zkreslení výkazu zisku a ztráty obou účetních jednotek z pohledu vykazování odpisů tohoto automobilu jakožto 
nákladu. Nepříliš známým důsledkem může být zkreslení nákladové kalkulace služby, která je tímto automobilem poskytována 
zmíněnou příspěvkovou organizací, např. rozvoz jídel mezi školami, rozvoz jídel seniorům, senior taxi, terénní sociální služba 
a řada dalších služeb, kdy bude více či méně významné znát jejich nákladovost. Jinak se veřejný rozpočet, který danou službu 
financuje, dostává do rizika porušení pravidel veřejné podpory. Toto téma je však výrazně nad rámec tohoto článku.

Závěr – řešení může přinést jedině nový zákon o účetnictví

Název závěrečné části článku je více než výmluvný. Čtenář již jistě pochopil, že čtyři výše použité formy vybavení příspěvkové 
organizace dlouhodobým majetkem by rozhodně neměly vést k odlišnému účetnímu zobrazení tohoto aktiva, když výsledek 
a účel všech čtyř forem je vždy tentýž. Zkreslování věrného zobrazení finanční situace a finanční výkonnosti mnoha vybraných 
účetních jednotek lze zabránit jedině s nastavením týchž pravidel pro transakce s tímtéž ekonomickým obsahem, aby jejich 
forma nebyla pro účetní zobrazení určující a, řekněme si to upřímně, aby nemotivovala vybrané účetní jednotky k doslova 
kreativnímu účetnictví. Jde o pravidlo svým významem odpovídající zákonu o účetnictví, nikoliv prováděcí vyhlášce či 
účetnímu standardu. Jde o první důvod, proč si tato oblast rozhodně zaslouží úpravu novým zákonem o účetnictví. 
Nejde navíc pouze o problém účetních jednotek veřejného sektoru.

Podíváme-li se v 2. části článku na variantu 3) Pronájem, leckdo si jistě uvědomil, že nemusí jít pouze o případ týkající se 
výhradně vybraných účetních jednotek. Také transakce nazývané jako „finanční leasing“ (převod vlastnického práva po 
skončení doby pronájmu) sem lze zařadit. Již od doby vzniku stávajícího zákona o účetnictví datujeme pravidlo, dle nějž 
věc, například osobní automobil, která je předmětem finančního leasingu, je vykazována v rozvaze a (její odpisy ve) výkazu 
zisku a ztráty jejího vlastníka (leasingového pronajímatele), nikoliv u účetní jednotky, která danou věc skutečně užívá pro 
svoji činnost. Nejde přitom pouze o případy leasingových pronájmů mezi dvěma podnikatelskými subjekty. Není výjimkou 
smlouva o finančním leasingu mezi leasingovou společností a územním samosprávným celkem. V takovýchto případech 
se obě sféry účetních jednotek prolínají v témže ustanovení stávajícího zákona o účetnictví, dle nějž je i v tomto případě 
negativně ovlivněna vypovídací schopnost účetních jednotek na obou stranách díky potlačení ekonomického obsahu 
finančního leasingu. Upřednostnění obsahu před formou tedy zjevně musí být totožně nastaveno účetním jednotkám 
podnikatelským i nepodnikatelským, včetně veřejného sektoru. Jde o druhý důvod, proč si tato oblast zaslouží úpravu 
novým zákonem o účetnictví.
Není to ale pouze zásada přednosti ekonomického obsahu před právní formou. Snad všechny aplikované zásady, systémová 
omezení a také oba nejvýznamnější předpoklady účetního výkaznictví jsou aplikovány pro podnikatelskou sféru, 
jakož i pro vybrané účetní jednotky stejným způsobem. Bylo by vyloženě nelogické neupravit je jediným zákonem 
o účetnictví.
Nezbývá než doufat, že bude stávající příležitost tvorby zcela nového zákona o účetnictví využita k úpravě 
i této zanedbané oblasti a kvalita účetních dat zveřejňovaných vybranými účetními jednotkami bude ještě více 
pozvednuta.

4
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Místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství a jeho 
úprava v roce 20201 – 1. část
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

Úvod

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství je jediný z místních poplatků upravených v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), jenž umožňuje obcím nejširší variabilitu 
nastavení na místní podmínky, pokud jde o stanovení způsobu zvláštního užívání veřejného prostranství, sazeb a rozsahu 
zpoplatnění. Oproti jiným místním poplatkům (např. místnímu poplatku ze psů) se však jedná o mnohem „mladší“ místní 
poplatek, neboť kořeny zpoplatnění užívání veřejného prostranství u nás sahají teprve do šedesátých let dvacátého století. 

Poplatník místního poplatku

Poplatníkem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je podle § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích fyzická 
nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odst. 1. V tomto odkazovaném odstavci jsou 
taxativním výčtem vymezeny způsoby užívání veřejného prostranství, které podléhají zpoplatnění místním poplatkem za 
užívání veřejného prostranství (k jejich vymezení srov. text níže). Vzhledem k tomu, že užívat veřejné prostranství v obci 
mohou jak osoby, které mají trvalý pobyt nebo sídlo v této obci, tak osoby mající trvalý pobyt nebo sídlo mimo tuto obec, 
neváže zákon o místních poplatcích logicky definici osoby poplatníka na trvalý pobyt nebo sídlo těchto osob na území dané 
obce nebo na území České republiky. Stejně tak neváže limity na věk poplatníka – fyzické osoby.

Předmět místního poplatku

Předmětem místního poplatku za užívání veřejného prostranství je vybrané zvláštní užívání veřejného prostranství, které 
je označeno v obecně závazné vyhlášce jako veřejné prostranství podléhající poplatkové povinnosti. Obec má na výběr 
zpoplatnit provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, 
pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, 
vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby 
tvorby filmových a televizních děl.

Sazba místního poplatku

Zákon o místních poplatcích umožňuje obcím stanovit základní, zvýšenou nebo paušální sazbu místního poplatku za 
užívání veřejného prostranství. Podle § 4 odst. 4 zákona o místních poplatcích činí sazba poplatku za užívání veřejného 
prostranství až 10 Kč za každý i započatý m2 užívaného veřejného prostranství a každý i započatý den. Zákon o místních 
poplatcích obcím rovněž umožňuje, aby zvýšily sazbu za užívání veřejného prostranství spočívajícího v umístění 
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Jak správně stanovit, co je veřejné prostranství? Jak se liší zvláštní užívání veřejného prostranství od běžného? Jak určit plochu 
podléhající zpoplatnění? Odpovědět na tyto otázky Vám pomůže následující článek, který zejména pro vybrané účetní jednotky 
připravili Mgr. Václav Těžký a JUDr. Michal Jantoš.
S přáním, aby se „užívání veřejného prostranství“ zase brzy stalo běžnou součástí našich životů
Jana

1 Srov. TĚŽKÝ, V.; JANTOŠ, M.; SIUDA, K. Zákon o místních poplatcích. Komentář. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 56–80.
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prodejních nebo reklamních zařízení, lunaparků a jiných atrakcí až na její desetinásobek. Obec naopak není oprávněna 
zvýšit poplatek za užívání veřejného prostranství v ostatních případech, tedy spočívající v provádění výkopových prací, 
umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb, umístění zařízení cirkusů. Místní poplatek za 
užívání veřejného prostranství může obec stanovit také týdenní, měsíční nebo roční paušální částkou. Stanovení paušální 
sazby představuje alternativu k základní nebo zvýšené sazbě tohoto místního poplatku stanoveného v obecně závazné 
vyhlášce, což je rozdíl např. oproti místnímu poplatku ze vstupného upraveného v § 6 zákona o místních poplatcích nebo 
místnímu poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst upraveného v § 10 zákona 
o místních poplatcích.

Osvobození od placení místního poplatku

Zákon o místních poplatcích stanoví také osvobození od placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství. 
Tento místní poplatek se neplatí z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž celý výtěžek je odveden na charitativní 
a veřejně prospěšné účely, a dále jej neplatí osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, pokud jde o užívání veřejného 
prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa.

Prominutí místního popatku

Také místní poplatek za užívání veřejného prostranství lze prominout. Nikoliv však na základě § 16a zákona o místních 
poplatcích, který dopadá pouze na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy a třídění komunálních 
odpadů, ale na základě § 16b zákona o místních poplatcích. Prominout tento místní poplatek nebo jeho příslušenství zcela 
nebo zčásti tak lze pouze z moci úřední a při mimořádných, zejména živelních událostech (např. při záplavách a likvidaci 
jejich následků). O prominutí rozhoduje obecní úřad, nikoliv zastupitelstvo nebo jiný orgán obce. Prominutí by mělo být 
využíváno pouze výjimečně.

Praktické poznámky

7.1 Jak je definováno veřejné prostranství?
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) označuje ve svém 
§ 34 za veřejné prostranství všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejnou zeleň, parky a další prostory přístupné každému 
bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Jedná se o demonstrativní 
výčet, což znamená, že veřejným prostranstvím je ze zákona o obcích kromě uvedeného výčtu každé prostranství v obci 
obdobné náměstím, tržištím, chodníkům, veřejné zeleni a parkům, které je přístupné každému bez omezení a které tedy 
slouží obecnému užívání. Rozhodující pro označení konkrétního prostoru za veřejné prostranství bude vždy skutečný stav, 
nikoliv označení konkrétního prostranství za veřejné (zde stranou ponecháváme označení veřejného prostranství v obecně 
závazné vyhlášce – k tomu viz níže). Zákon o obcích totiž nestanoví pro existenci veřejného prostranství žádné jiné formální 
podmínky. Není tak rozhodné, zda je veřejné prostranství takto označeno např. v územním plánu obce v rámci zastavěného 
území [srov. např. § 6 a § 58 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. Kromě podobnosti znaků veřejného prostranství s vyjmenovanými 
prostranstvími v § 34 zákona o obcích bude nutné zjišťovat u konkrétního prostranství naplnění kritéria přístupnosti každému 
bez omezení. Pokud bude pozemek oplocený, zcela určitě se nebude jednat o veřejné prostranství. Bude-li však pozemek 
oplocen částečně nebo bude vstup na tento pozemek jeho vlastníkem zakázán a tato informace bude např. uvedena na 
značkách u tohoto pozemku, bude záležet na konkrétním posouzení, zda se bude jednat o veřejné prostranství, nebo nikoliv. 
Zásadní bude vyhodnocení, zda se jedná o formální nebo faktické znepřístupnění každému (tj. obecně veřejnosti), příp. zda 
se nejedná o snahu obcházet zákon neumožněním vstupu pouze některým osobám (např. podnapilým). Zde lze poukázat 
na to, že na existenci veřejného prostranství nemá vliv to, zda jej užívá méně či více osob. Na existenci veřejného prostranství 
dále nemá vliv to, zda je konkrétní pozemek vlastněn soukromou osobou nebo např. obcí. Ani toto kritérium zákon o obcích 
nestanoví. V této souvislosti však lze poukázat na to, že případná platba místního poplatku za užívání veřejného prostranství, 
které je soukromým pozemkem (ať už ve vlastnictví obce nebo jiné soukromé osoby), nevylučuje povinnost osoby, která toto 
veřejné prostranství užívá, zaplatit vlastníkovi tohoto pozemku soukromoprávní platbu – nájem, bude-li tento vlastníkem 
pozemku požadován.

5

6

7

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  
a jeho úprava v roce 20201 – 1. část

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš.

https://www.codexisuno.cz/969
https://www.codexisuno.cz/96a
https://www.codexisuno.cz/96a
https://www.codexisuno.cz/96b
https://www.codexisuno.cz/96b
https://www.codexisuno.cz/96c
https://www.codexisuno.cz/96d
https://www.codexisuno.cz/96d
https://www.codexisuno.cz/96d
https://www.codexisuno.cz/96e
https://www.codexisuno.cz/96f
https://www.codexisuno.cz/96f
https://www.codexisuno.cz/96d


16

Veřejná správa – měsíčník č. 2/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

7.2  Jak poznat zvláštní užívání veřejného prostranství?  
Jak se liší od běžného užívání veřejného prostranství?

Z definice předmětu místního poplatku za užívání veřejného prostranství vyplývá, že toto prostranství musí být užíváno 
tzv. zvláštním způsobem. Z názvu tohoto pojmu je zřejmé, že se jedná o opak obecného užívání veřejného prostranství. 
Tím je bezplatné užívání veřejného prostranství buďto chůzí nebo jízdou, a to neomezeným okruhem uživatelů veřejného 
prostranství. Jedná se tedy o užívání veřejného prostranství obvyklým způsobem a k obvyklému účelu, ke kterému je veřejné 
prostranství určeno (obdobně srov. § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů). Za 
pomoci argumentu a contrario by tedy bylo možné definovat zvláštní užívání veřejného prostranství jako užívání veřejného 
prostranství omezeným okruhem uživatelů jinak než chůzí nebo jízdou, tedy neobvyklým způsobem a k neobvyklému 
účelu, které brání nebo vylučuje obecné užívání veřejného prostranství neomezeným okruhem osob. Vzhledem k tomu, že 
zákon o místních poplatcích neváže místní poplatek za užívání veřejného prostranství na jakékoliv zvláštní užívání veřejného 
prostranství, ale na užší okruh způsobů užívání veřejného prostranství, bude poplatkové povinnosti v konkrétním případě 
podléhat pouze takové zvláštní užívání veřejného prostranství, které připouští zákon o místních poplatcích a které je 
zakotveno v příslušné obecně závazné vyhlášce.

7.3  Jaké zvláštní užívání veřejného prostranství tedy může být 
zpoplatněno? Jak lze tyto zvláštní způsoby užívání veřejného 
prostranství rozpoznat?

Vzhledem k tomu, že jednotlivé způsoby zvláštního způsobu užívání veřejného prostranství mají svá specifika a že ne vždy 
je možné spoléhat se na ohlášení poplatníka, zejména pak pokud jde o ohlášený způsob zvláštního užívání veřejného 
prostranství a rozsah tohoto záboru, je nutné vymezit si každý způsob zvláštního užívání veřejného prostranství, které 
podléhá zpoplatnění podle zákona o místních poplatcích, vymezit samostatně.

a) Provádění výkopových prací
Výkopové práce jsou prováděny tehdy, dochází-li k faktickému výkopu do pozemku. Je přitom lhostejné, zda je faktický 
výkop prováděn za účelem následného vybudování trvalé nebo dočasné stavby, změny těchto staveb nebo za účelem 
provádění jiných prací či úprav, u nichž je nutné provést výkopové práce. Vzhledem k tomu, že rozhodující je vždy faktický 
stav, nemusí správce poplatku (podle § 15 zákona o místních poplatcích se jedná o obecní úřad) zkoumat ani to, zda je 
provádění výkopových prací povoleno příslušným správním orgánem. Zjistí-li však správce poplatku, že toto povolení 
poplatník nemá, je jeho povinností informovat o této skutečnosti příslušný správní orgán.
V minulosti existovaly výkladové rozpory ohledně rozsahu zpoplatnění, které jsou však v současné době vyjasněny. V praxi 
budou reálně nastávat dvě situace. Buďto bude výkop ohraničen (např. červenobílou páskou nebo mobilní zábranou), nebo 
nikoliv. V prvním případě bude rozsah dán ohraničením výkopu. Ve druhém případě bude situace složitější. Do určení plochy 
podléhající zpoplatnění bude započítán nejen samotný výkop v zemi, ale také místo, kde je odložena zemina, případně jiné 
materiály z výkopu. 

b) Umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb
Pro vyjasnění tohoto zvláštního způsobu užívání veřejného prostranství je nutné vyjasnit si pojmy dočasné stavby a zařízení. 
Dočasnou stavbou je podle § 2 odst. 3 stavebního zákona stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. 
Zpravidla se bude jednat o stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně 
technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stejně jako v předchozím 
případě nebude rozhodné, zda se jedná o dočasnou stavbu, která je povolena, nebo nikoliv. Rozhodující je i zde faktický stav. 
Na druhou stranu i v tomto případě platí, že dozví-li se správce poplatku o tom, že dočasná stavba nebyla povolena, ačkoliv 
podle stavebního zákona měla být, je povinen takovou skutečnost oznámit příslušnému stavebnímu úřadu.
Pokud jde o zařízení, stavební zákon jej definuje v § 3 odst. 2, když jím rozumí informační a reklamní panel, tabuli, desku či 
jinou konstrukci a technické zařízení, pokud nejde o stavbu. Bude se jednat např. o různé prodejní pulty. Naopak se nebude 
jednat o mobilní provozovny ve smyslu § 17 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, které sice v obci zastaví, avšak nebudou nabízet zboží nebo služby. Pro účely zpoplatnění nebude 
rozhodné, zda je zařízení umístěno v místě tomu určenému právním předpisem obce – nařízením, kterým se vydává tržní řád 
(v takovém případě by se však jednalo o porušení nařízení a o přestupek dané osoby). Rozhodující bude, zda toto zařízení 
bude umístěno na veřejném prostranství, které je vymezeno v příslušné obecně závazné vyhlášce. V pochybnostech, zda se 
jedná o zařízení nebo o stavbu, je vždy určující stanovisko stavebního úřadu.
Pro účely zpoplatnění nebude zásadní, zda se jedná o dočasnou stavbu nebo zařízení, avšak z pohledu právní jistoty je 
důležité, aby toto rozlišení správce poplatku provedl bez dalších pochybností a tedy objasnil, zda se jedná typově o stavbu, 
nebo zařízení. Může se tím totiž vyhnout případným námitkám poplatníka v rámci odvolání směřujícím vůči platebnímu 
výměru.
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Při určení konkrétní plochy, která podléhá zpoplatnění, bude správce poplatku vycházet z plochy, kterou stavba nebo 
zařízení fakticky zabírá. V případě staveb může správce poplatku podpůrně vycházet i z příslušného rozhodnutí stavebního 
úřadu. V případě odlišností faktického rozsahu umístění stavby od plochy vymezené v rozhodnutí stavebního úřadu má vždy 
přednost faktický stav.

c) Umístění stavebních nebo reklamních zařízení
Pokud jde o pojem stavební zařízení, není tento pojem ve stavební praxi příliš užíván. Naopak je využíván pojem zařízení 
staveniště, který je současně pojmem přesnějším, lépe vystihujícím předmět zpoplatnění a srozumitelnějším pro ty, vůči nimž 
směřuje, tedy osobám provádějícím stavební činnost. Zařízením staveniště je v podstatě vše, co je zapotřebí k vybudování 
stavby. Nejčastěji se bude jednat o lešení, stavební kolečka, míchačku nebo o místo pro umístění stavebních a jiných strojů 
(např. bagry). 
Zpoplatnění bude podléhat plocha, kterou zabírá zařízení staveniště. Stejně jako u provádění výkopových prací budou v praxi 
nastávat dva případy. V prvním bude ohraničena plocha, kde je umístěno zařízení staveniště, a ve druhém nikoliv. Zatímco 
v prvním případě bude zpoplatnění podléhat celá ohraničená (takto znepřístupněná) plocha veřejného prostranství, ve 
druhém případě bude zpoplatnění podléhat plocha, kterou zabírají zařízení staveniště. V tomto druhém případě bude muset 
správce poplatku zkoumat plochu, která je zařízením staveniště skutečně zabírána. Ve vztahu k tomuto druhému případu lze 
uvést, že v praxi se lze např. stále setkat s pochybnostmi ohledně určení plochy podléhající zpoplatnění u lešení. V zásadě 
lze rozlišovat dva přístupy k určení rozsahu zpoplatnění. Podle prvního z nich podléhá zpoplatnění pouze část lešení, která 
je umístěna na zemi, tj. tyče lešení (stojany a vzpěry). Naopak podle zastánců druhého přístupu, mezi které se řadíme, je 
nutné zpoplatnit celou plochu, kterou zabírá lešení, lhostejno zda lze pod lešením („podlahou“ jeho prvního patra) projít, 
či nikoliv. Již samotná reálná hrozba pádu např. nářadí fakticky omezuje obecné užívání veřejného prostranství. Navíc první 
„podlaha“ lešení není zpravidla umístěna ve výšce určené stavebními předpisy pro bezpečný průchod. Pokud pak jde obecně 
o výšku umístěného zařízení, kterou bude možné považovat za omezující obecné užívání veřejného prostranství, lze se 
např. inspirovat určením světlé výšky ve stavebních normách. Konkrétně pak lze poukázat na § 10 vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, kterou je stanovena minimální světlá výška 2,3 metru. 
V případě průmyslových staveb je světlá výška nejméně 2,5 metru (srov. zejm. § 46 nařízení č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů). 
Pokud jde definování reklamního zařízení, jedná se o jakékoliv zařízení, které může šířit reklamu. Reklamou je podle § 1 
odst. 2 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o regulaci reklamy“) oznámení, předvedení či jiná 
prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby 
nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu 
poskytování služeb, propagaci ochranné známky. Zákon o místních poplatcích neobsahuje podmínku, podle které by se 
muselo jednat o reklamní zařízení podle stavebního zákona. Umístění reklamního zařízení tak nemusí být podle stavebního 
zákona ani povoleno. Reklamním zařízením je např. stojan s reklamou a typicky billboard. Správce poplatku bude muset vždy 
posuzovat, zda se jedná o zařízení, které šíří reklamu a které je umístěno na veřejném prostranství vymezeném v obecně 
závazné vyhlášce. Toto zařízení současně musí omezovat obecné užívání veřejného prostranství, nikoliv však po krátkou 
dobu (např. při úklidu vlastního pozemku). Omezovat užívání veřejného prostranství zcela jistě nebude umístěný plakát na 
sloupu (stranou ponecháváme případný nájem, který bude ten, kdo plakát umístil, platit vlastníkovi sloupu).
Pokud jde o plochu záboru veřejného prostranství umístěného reklamního zařízení, tato se bude rovnat ploše zařízení, které 
omezuje obecné užívání veřejného prostranství. 

d) Umístění zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí
Zřejmě každý ví, jak vypadá cirkus nebo lunapark. Složitější však bude definovat jiné obdobné atrakce. Inspiraci lze nalézt 
v nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně pak 
v bodu 31 jeho přílohy č. 4: Výroba strojů a zařízení, kde jsou demonstrativním výčtem uvedeny další prostředky lidové 
zábavy – kolotoče, houpačky apod.
Zpoplatnění bude podléhat plocha, kterou atrakce zabírají, případě ohraničený prostor, ve kterém jsou umístěny tyto atrakce.

e) Umístění skládek
Skládkou podléhající místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství lze rozumět odložené movité věci na veřejném 
prostranství, které jsou určeny k dalšímu využití. Bude se jednat zejména o umístění palivového dříví, uhlí nebo kameniva 
určeného např. na stavbu cesty. Skládkou podle zákona o místních poplatcích tedy není zařízení zřízené v souladu se 
zvláštním právním předpisem a provozované ve třech na sebe bezprostředně navazujících fázích provozu, včetně zařízení 
provozovaného původcem odpadů za účelem odstraňování vlastních odpadů a zařízení určeného pro skladování odpadů, 
tedy skládkou ve smyslu § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato zařízení totiž nejsou umisťována na veřejném prostranství.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  
a jeho úprava v roce 20201 – 1. část

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš.

https://www.codexisuno.cz/96l
https://www.codexisuno.cz/96l
https://www.codexisuno.cz/9dn
https://www.codexisuno.cz/9dn
https://www.codexisuno.cz/9dn
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Ve vztahu k určení plochy záboru veřejného prostranství umístěním skládky považujeme za nutné upozornit na nutnost 
pravidelného (např. každodenního) kontrolování rozsahu záboru veřejného prostranství. Může totiž nastat případ, ve kterém 
bude poplatník přemisťovat skládku a správcem poplatku zjištěný rozsah záboru veřejného prostranství tímto každý den 
měnit. Správce poplatku je povinen v takových případech jednoznačně prokázat rozsah záboru veřejného prostranství, a to 
každý den po celou dobu záboru. Nesplní-li si svou povinnost, nebude moct vyměřit místní poplatek za užívání veřejného 
prostranství. Na druhou stranu lze takového poplatníka postihnout pokutou za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy, 
neboť neučinil ohlášení.

f) Vyhrazení trvalého parkovacího místa
Vyhrazením trvalého parkovacího místa podle zákona o místních poplatcích nelze rozumět jakékoliv ohraničení veřejného 
prostranství za účelem vymezení prostoru pro parkování. Základní podmínkou je existence vyhrazeného parkovacího místa, 
a to na základě povolovacího procesu. Podle § 25 odst. 6 písm. c) bodu 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů je zřízení vyhrazeného parkování (a tedy vyhrazení trvalého parkovacího místa) zvláštním 
užíváním veřejného prostranství – mimo jiné silnice a místní komunikace. K tomuto zvláštnímu užívání je podle odst. 1 
odkazovaného ustanovení nutné získat povolení příslušného silničního správního úřadu vydaného s předchozím souhlasem 
vlastníka dotčené pozemní komunikace, a může-li zvláštní užívání ovlivnit bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 
také s předchozím souhlasem Policie České republiky. Výsledkem řízení o žádosti o zřízení vyhrazeného parkování může 
být jak souhlas, tak nesouhlas se zřízením vyhrazeného parkování. Na zřízení vyhrazeného parkování tak není právní nárok. 
Kladným vyřízením žádosti sice bude povoleno zřízení vyhrazeného parkování, ale ještě nebude vyhrazené parkování zřízeno 
přímo v terénu. To nastane až tehdy, bude-li vyhrazené parkovací místo označeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. V čí prospěch je vyhrazené 
parkovací místo, bude zřejmé po osazení dopravní značky s dodatkovou tabulkou obsahující zpravidla registrační značku 
vozidla toho, pro nějž bylo parkovací místo vyhrazeno. Bude-li tedy vyhrazeno trvalé parkování pro konkrétní osobu, bude 
tato povinna od tohoto faktického vyhrazení platit místní poplatek za užívání veřejného prostranství. Pokud parkovací 
místo nebude povoleno a současně označeno příslušným dopravním značením, nebude se jednat slovy zákona o místních 
poplatcích o vyhrazení parkovacího místa. Takové zvláštní užívání veřejného prostranství pak nebude možné zpoplatnit 
místním poplatkem za užívání veřejného prostranství, a to i přesto, že na něm bude daná osoba reálně parkovat.
K uvedenému považujeme za vhodné připomenout, že vyhrazení parkovacího místa musí být trvalé. Bez tohoto znaku nelze 
hovořit o existenci poplatkové povinnosti.

g) Užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
V našem právním řádu v současné době nenalezneme vymezení pojmu kulturní akce. O kulturních akcích lze nalézt zmínku 
v zákoně č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon zmiňuje ve 
svém § 8 dvě kulturní akce, a to v souvislosti s vymezením použití peněžních prostředků Státního fondu kultury České 
republiky. Jedná se o kulturní festivaly a přehlídky. Dle judikatury pak lze mezi kulturní akce zařadit koncerty hudebních 
skupin. Za kulturní akci naopak nebude možné považovat prohlídky hradů a zámků.
Definici sportovní akce v našem právním řádu také nenalezneme. Při vymezení sportovní akce lze vycházet z definice sportu 
obsažené v § 2 odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení je 
sportem každá forma tělesné činnosti, která si prostřednictvím organizované i neorganizované účasti klade za cíl harmonický 
rozvoj tělesné i psychické kondice, rozvoj společenských vztahů, upevňování zdraví a dosahování sportovních výkonů 
rekreačně nebo v soutěžích všech úrovní, a to individuálně nebo společně. Pokud bude sport probíhat na akci, resp. pokud 
se bude konat akce, na které se bude sportovat, pak se bude jednat o sportovní akci.
Reklamní akcí bude každá akce, jejímž účelem je oznámení, předvedení či jiná prezentace, šířená zejména komunikačními 
médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu 
nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné 
známky, pokud zákon o regulaci reklamy nestanoví jinak. Jak už napovídá závěr předchozí věty, při této definici jsme využili 
§ 1 odst. 2 zákona o regulaci reklamy, ve kterém je definována reklama. Podle názoru Ministerstva financí je reklamní akcí 
také propagace politické strany. Tento názor však není opřen o relevantní argumentaci, a proto bude pro správce poplatku 
využitelný jen okrajově, podle našeho názoru s ohledem na předestřenou definici reklamy (podpora podnikatelské činnosti) 
spíše vůbec.
Plochou záboru veřejného prostranství bude plocha, na které se konkrétní akce bude uskutečňovat. Zpravidla bude tato 
plocha pro účely pořádání této akce ohraničena.

h) Užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl
V případě užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl se v praxi bude jednat o situace, kdy 
v rámci natáčecího dne bude televizním nebo filmovým štábem zabráno veřejné prostranství pro točení vybraných scén. 
Zpoplatnění bude podléhat faktická plocha, která je využívána pro potřeby tvorby filmových a televizních děl. Zpravidla 
bude tento prostor ohraničen páskami apod. Pro správce poplatku tak nebude obtížné určit reálný rozsah tohoto záboru.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství  
a jeho úprava v roce 20201 – 1. část

Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš.

https://www.codexisuno.cz/96m
https://www.codexisuno.cz/96m
https://www.codexisuno.cz/96n
https://www.codexisuno.cz/96n
https://www.codexisuno.cz/9do
https://www.codexisuno.cz/9do
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Zveřejňování „smluv“, dotací  
a návratných finančních pomocí  
příspěvkovými organizacemi
Mgr. Blanka Hanzelová

Registr smluv je informační systém veřejné správy, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), dále též 
„ZRS“. Je nástrojem evidenčním, nikoliv nástrojem kontroly hospodaření, ani si nedává cíl zatočit s korupcí. 

Smlouvou se rozumí nejen podrobně upravená práva a povinnosti v podobě, v jaké si běžný člověk smlouvu představí, tedy 
strany smlouvy, předmět, popis plnění, sankce atd. Jde také o jednoduché ujednání kdo, co, kdy, za kolik. „Kdo“ – to jsou 
alespoň dva právní subjekty, „co“ – tím je věc, služba, právo, které si strany mezi sebou rozhodly prodat, koupit, najmout, 
zapůjčit, „kdy“ – to je datum ukončení jednání o podmínkách, za kterých budou strany plnit to, co si ujednaly, a „za kolik“ – to 
je cena, hodnota, způsob výpočtu ceny (u nájemného nájem + služby, u koupě ceník).

Obce především zřizují příspěvkové organizace (dále též „příspěvkovky“) k poskytování obecně prospěšných služeb 
pro veřejnost, a to v rámci vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce (podle § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, dále jen „zákon o obcích“). Jde často o kapitálové obchodní společnosti (akciové společnosti a společnosti 
s ručením omezeným) bez nutnosti tvořit zisk. Pokud se zisk podaří, tím lépe, a občanům obce peníze v obecním rozpočtu, se 
kterými hospodaří odpovědní zastupitelé, jistě prospějí. Jiné obchodní společnosti, tj. komanditní společnosti nebo veřejné 
obchodní společnosti (osobní obchodní společnosti), obce podle platné právní úpravy zakládat nesmí. Obec může dále 
pokračovat jako zřizovatel obecně prospěšné společnosti, zřizovat školské právnické osoby, veřejné výzkumné instituce 
a veřejná ústavní zdravotnická zařízení. 

Příspěvkové organizace státu obvykle nesou označení státní organizace a některé jsou zřízeny zákonem. Jsou to například 
dětské diagnostické ústavy, dětské domovy, speciální školy, fakultní nemocnice, psychiatrické nemocnice, dále například 
muzea, galerie, knihovny a divadla celostátního významu.

Nejdříve zveřejnit, pak plnit
Smlouva může být uzavřena i ústně. Pokud k tomuto dojde, v registru smluv uveřejněte záznam o takto uzavřené smlouvě. 
Jeho obsahem by mělo být alespoň, kdo s kým smlouvu uzavřel (identifikace smluvních stran), čeho se týká (vymezení 
předmětu smlouvy), cena nebo hodnota, datum uzavření smlouvy a podstatné náležitosti smluvního typu, pokud jsou 
stanoveny.

Např. po telefonické objednávce masa pro školní jídelnu bude v registru zveřejněno: 

Základní škola J. A. Komenského v Bradavicích, Dlouhá 100, 705 22 Bradavice, IČ 123456 si dne 1. 9. 2020 objednala telefonicky 
u Masoprodej, a.s., Krátká 1, 603 11 Meatnice, IČ 654321 zabijačku ze 3 prasat o minimální váze 150 kg každé prase na den 
1. 10. 2020 v 8 hod. Celková cena za prezentaci zpracování masa, úpravu masových pochoutek a následný úklid nesmí přesáhnout 
100 000 Kč.

Magdaléna Krátká

Vedoucí školního stravování

ZŠ  J. A. Komenského v Bradavicích, Dlouhá 100, 705 22 Bradavice, IČ 123456

Proč některé „příspěvkovky“ zveřejňují, a jiné ne?
Právnické osoby, tedy „příspěvkovky“ zřízené obcí (územně samosprávným celkem) 1. a 2. stupně nemají zákonnou povinnost 
zveřejňovat. Obce 1. stupně jsou BEZ rozšířené působnosti a obce 2. stupně jsou obce s pověřeným obecním úřadem. 

http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp

Víte, že smlouvu o dodávce pro Vaši příspěvkovku můžete uzavřít i ústně? Ale jak takovou smlouvu potom uveřejnit v registru 
smluv? A jak zkontrolovat, že je v registru smlouva řádně zveřejněna? Proč některé „příspěvkovky“ zveřejňují, a jiné ne? 
Odpovědi na tyto i další otázky naleznete v článku Mgr. Blanky Hanzelové.
Jana

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních  
pomocí příspěvkovými organizacemi

Mgr. Blanka Hanzelová.

https://www.codexisuno.cz/8g7
https://www.codexisuno.cz/8g7
https://www.codexisuno.cz/94u
https://www.codexisuno.cz/94u
http://portal.uur.cz/spravni-usporadani-cr-organy-uzemniho-planovani/obce.asp
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1503.mp3
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Obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností jsou stanoveny zvláštním zákonem.

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností – obce III. typu (ORP)

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) 
zákona o obcích) a vedle přenesené působnosti pověřených obecních úřadů (podle § 64 zákona o obcích) vykonává 
další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním předpisem. Věcně 
je rozšířená působnost vymezena jak v zákoně o obcích, tak v mnoha speciálních zákonech. Jedná se např. o vydávání 
cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, živnostenského oprávnění, vodoprávní řízení apod.

 Pověřený obecní úřad – obce II. typu (POÚ)

Pověřený obecní úřad vedle přenesené působnosti základního rozsahu (podle § 61 odst. 1 písm. a) zákona o obcích) 
vykonává další ve svěřeném rozsahu přenesenou působnost ve správním obvodu určeném prováděcím právním 
předpisem. Pověřenému obecnímu úřadu jsou podřízeny mimo jiné odbor matriční a stavební úřad.

 Obec se základním rozsahem výkonu státní správy

Obec je základním územním samosprávným uspořádáním občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území 
obce. Obec spravuje své záležitosti samostatně. Státní orgány a orgány krajů mohou do samostatné působnosti zasahovat 
jen tehdy, vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být 
omezen pouze zákonem. Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou.

Orgány obce je vykonávána přenesená působnost v základním rozsahu ve věcech, které stanoví zvláštní zákony; v tomto 
případě je území obce správním obvodem.

Ačkoliv příspěvkové organizace zřízené obcí 1. a 2. stupně nemají zákonnou povinnost zveřejňovat v registru smluv, může 
o nich být zveřejňováno jako důsledek svobodného ujednání smluvních stran ve smlouvě; jsou tedy smluvní stranou 
ujednání (rámcové smlouvy, objednávky, zápisu o sjednaném plnění dodat výrobky, služby, apod.), která souhlasila se 
zveřejněním v registru smluv. Stejně tak může být o obci 1. stupně nebo 2. stupně zveřejněn závazek, pokud je smluvní 
stranou svazek obcí, v němž nadpoloviční většinu tvoří obce 3. stupně nebo se k dobrovolnému zveřejnění obce zavázaly 
v textu smlouvy a toto zveřejnění může obsahovat jako smluvní stranu „příspěvkovku“. Z automatického robota správce 
registru obdrží do své datové schránky či na e-mail zadaný do formuláře informaci o identifikačním čísle záznamu, tzv. ID 
záznamu. Toto číslo pověřený pracovník příspěvkovky zadá do vyhledávače na stránkách registru a ověří si, že záznam je 
pravdivý. A rozsvítí se zelená na semaforu čerpání veřejných zdrojů. Strany mohou podle ujednání začít plnit. Poslat zálohu, 
předat staveniště, zahájit výkopové práce, přijmout zásilku se zbožím atd. Nejdříve zveřejnit, pak plnit. Všechny smluvní 
strany si musí ověřit, že je v registru zveřejněno řádně. Opravdu si rozkliknout ID záznamu, zkontrolovat, že jde o správnou 
verzi smlouvy s dohodnutým obsahem, že jsou v registru správně uvedena metadata, což jsou informace nesoucí informace, 
a v našem případě to znamená zkontrolovat:

a)  Název příspěvkovky včetně všech zákonných informací, přičemž kritické je číslo datové schránky. Podle něj se totiž 
automaticky vyplní ostatní údaje ve formuláři. 

b)  Předmět plnění, který se často shoduje s názvem přílohy vkládané do registru. Slova použitá v předmětu nesmí obsahovat 
jednoznačné údaje vedoucí k identifikaci osoby, tedy číslo pozemku by vedlo k identifikaci vlastníka – fyzické osoby. 
Pokud by k tomu došlo, je třeba upozornit publikující stranu. To, jak upozornit, se dozvíte níže.

c)  Cenu sjednanou ve smlouvě. Ta je ve smlouvě uvedena přímo nebo ji lze vypočítat. Například cena z nájemní smlouvy se 
vypočítá součtem ceny nájemného + zálohy na energie/vodné apod., následně vynásobeno počtem měsíců a získáme 
celkovou cenu plnění ve smlouvě nájemní na dobu určitou. Pokud by byla uzavřena smlouva na dobu neurčitou a cenu 
proto není možno zjistit, objeví se v kolonce „cena“ slovo „neuvedeno“.  POZOR: Mnohdy je zobrazeno  „neuvedeno“, 
ačkoliv je v příloze smlouva, ze které je cena jasná. Došlo k nepropojení elektronického nástroje s registrem a řádně 
zapsané informace v elektronickém nástroji se nepropsaly do registru. Je třeba upozornit zveřejňující smluvní stranu, 
aby provedla modifikaci záznamu. Toto upozornění pošle příspěvkovka datovou schránkou, protože ta je pro pozdější 
prokazování splnění upozorňovací povinnosti (ta vyplývá obecně ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, např. 
§ 2902, dále ze zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím 
nebo nesprávným úředním postupem, a ze zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce) důkazem zpětně prokazatelným. 
Příspěvkovka nemůže sama provést modifikaci nebo opravu. To může provést jen publikující smluvní strana a ze stejné 
datové schránky, ze které byl proveden záznam v registru. 

POZOR: V registru zveřejněná smlouva s dodatky mnohdy znamená, že systém (fungující podle nastavení elektronického 
nástroje, spisové služby apod.) bezhlavě sečte částky v těchto dokumentech uvedené, např. smlouva je původně na 
100 000 Kč, dodatek ji navyšuje na 110 000 Kč a v kolonce „cena“ se objeví 210 000 Kč, což není pravda. Pak se zdá, že 
příspěvkovka utrácí. 

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních  
pomocí příspěvkovými organizacemi

Mgr. Blanka Hanzelová.

https://www.codexisuno.cz/94v
https://www.codexisuno.cz/94v
https://www.codexisuno.cz/94w
https://www.codexisuno.cz/94x
https://www.codexisuno.cz/7ZX
https://www.codexisuno.cz/7ZX
https://www.codexisuno.cz/8g6
https://www.codexisuno.cz/8g6
https://www.codexisuno.cz/8g5
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Již k zakoupení v předprodeji  
na www.ucetni-portal.cz/
knihy/eshop 

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS                                   EXPEDUJEME V ČERVENCI 2020

d)  Datum dokončení projevů vůle stran být vázáni právy a povinnostmi ze smlouvy. Často je vůle stran projevena podpisy, 
ale může jít o předání vzorků, odeslání potvrzení o obdržení originálu smlouvy, ověření podpisů, potřesení rukou apod. 
Je vhodné, aby publikující smluvní strana připojila svůj podpis či projev vůle navenek jako poslední. Od toho okamžiku 
plyne lhůta pro zveřejnění. V registru je jedna lhůta (zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od projevu vůle) pod sankcí, ostatní 
dvě (zveřejnit bez odkladu a zveřejnit do 30 dnů) jsou bez sankce z registru. ALE: Mohou být uloženy sankce podle jiných 
předpisů, např. podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, – zejména § 22, občanského 
zákoníku – zejména § 2991 či sankce vyplývající z dotační smlouvy.

e)  Formát příloh, protože smlouva se zveřejňuje v otevřeném a strojově čitelném formátu. Vhodnými formáty jsou např. 
RTF, PDF, TXT a ODT, dále DOC a DOCX, PDF/A. Sami si můžete správnost formátu ověřit tak, že kliknete do textu smlouvy 
a následně můžete mazat, vkládat, posouvat odstavce… zkrátka v textu pracovat. To je dokument vypracovaný ve 
strojově otevřeném formátu. Pokud takto volně v textu nemůžete pracovat, je to formát nesprávný a nepřípustný pro 
registr smluv. Je třeba na to publikující smluvní stranu upozornit. 

f ) Dodržení lhůt, protože kdyby došlo k uplynutí lhůty:

 I. bez odkladu nebo

 II. do 30 dnů nebo

 III. do 3 měsíců od smluvních projevů stran, 

  přičemž strany nesmí plnit dle smlouvy, nastává dle zákona bezdůvodné obohacení. Strany mají jediné řešení: uzavřít 
dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení. 

Výjimku ze lhůt „bez odkladu“ a „do 30 dnů“ tvoří smlouvy uzavřené za účelem odvrácení nebo zmírnění 
bezprostředně hrozící újmy, která by vznikla v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek 
nebo životní prostředí a smlouvy, jejichž předmětem jsou léčiva nebo zdravotnické prostředky. I tak je nutné tyto 
smlouvy do registru vložit nejpozději do 3 měsíců od jejich uzavření.

ZRS ve svém § 7 stanoví za neuveřejnění smlouvy v souladu s tímto zákonem sankci zrušení smlouvy od počátku, tedy jde 
o absolutní neplatnost. Tato sankce nenastává ihned, avšak až po uplynutí tří měsíců ode dne, kdy byla smlouva uzavřena 
(přičemž povinnost zveřejnit má být splněna do 30 dnů od uzavření smlouvy, tato lhůta je však sama o sobě nedokonalá, 
protože není stanovena sankce za nesplnění této lhůty).

Zákonodárce zvolil sankci soukromoprávní proto, že se zdá být mnohem účinnější než případná sankce veřejnoprávní, 
spojená s vnější kontrolou, jejíž provádění by si nejspíše vynutilo vznik nového úřadu a výdaje pro státní rozpočet. Sankce 
absolutní neplatnosti je zkrátka účinnější než ukládání pokut.

+ E-BOOK

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních  
pomocí příspěvkovými organizacemi

Mgr. Blanka Hanzelová.

Do 30. 4. 2020 mimořádná sleva 20 %

https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
https://www.ucetni-portal.cz/knihy/eshop/
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https://www.codexisuno.cz/802
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Zrušení smlouvy má za následek nevymahatelnost smluvního závazku, protože ten zanikl při zrušení smlouvy. 
Následně mohou strany veškerá plnění, která si již poskytly, požadovat zpět z titulu bezdůvodného obohacení.

Platí zlaté pravidlo: raději zveřejnit částečně, ale zveřejnit. Zákon pro případ nesprávného částečného uveřejnění 
smlouvy poskytuje smluvním stranám výhodu v podobě možnosti zveřejnit v registru smluv opravu, a to do 30 dnů 
od dne, kdy se o chybě dozvěděly (§ 7 odst. 2 ZRS). Tato výhoda má podmínku: strana, která neúplnou smlouvu uveřejnila, 
tak činila v dobré víře. Výhoda tedy nebude na straně těch příspěvkovek, které by svévolně velmi široce vykládaly rozsah 
výjimek nebo např. nerespektovaly judikaturou již vyjasněné otázky. Obdobně ZRS umožňuje stranám napravit chybu 
spočívající v nesprávném neuveřejnění metadat z důvodu ochrany obchodního tajemství (podle § 5 odst. 6 ZRS). Pokud váš 
nadřízený trvá na zveřejnění závazku, trvá na použití výjimky ze zveřejnění či chránění obchodního tajemství částečným 
nezveřejněním, když podřízený ví, že pro tento postup není opora v zákoně, musí podřízený trvat na písemném pokynu 
takto postupovat. A dobře tento písemný pokyn archivovat. Pro pozdější prokazování dobré víry podřízeného je to stěžejní 
důkaz. 

 »  Odpovědnost za uveřejňování závazků do registru smluv vyplývá ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
(§ 2 odst. a) a d): „… orgánem veřejné správy je… příspěvková organizace územního samosprávného celku… nebo právnická 
osoba zřízená na základě zvláštního právního předpisu, která hospodaří s veřejnými prostředky… vedoucím orgánu veřejné 
správy je osoba nebo orgán oprávněný jednat jménem právnické osoby.“ 

Tak nahlédněte do obchodního rejstříku a zjistěte, kdo jmenovitě je oprávněn jednat za vaši „příspěvkovku“ a kdo nese pri-
mární odpovědnost za plnění povinností spojených se zvláštními podmínkami účinnosti některých smluv, uveřejňová-
ním těchto smluv a registrem smluv.

+ E-BOOK

Průvodce českými účetními standardy  
v návaznosti na rozpočtová pravidla, zákon o obcích  
a další právní předpisy
Dvojkniha o účetnictví 2020 od ing. Pěvy Čoukové:  
Teorie pro veřejnou správu + Vyřešené příklady pro obce

3. aktualizované vydání

Již k zakoupení  
v předprodeji na  

www.ucetni-portal.cz/
knihy/eshop 

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY 

TEORIE

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS                                     EXPEDUJEME V KVĚTNU 2020

Zveřejňování „smluv“, dotací a návratných finančních  
pomocí příspěvkovými organizacemi

Mgr. Blanka Hanzelová.

Do 30. 4. 2020 mimořádná sleva 20 %
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Vymáhání 
místních poplatků
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

Obecný komentář k vymáhání místních poplatků

Správou daní, mezi které řadíme také místní poplatky, je podle § 1 odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) postup, jehož cílem je správné zjištění a stanovení daní a zabezpečení jejich 
úhrady. Z uvedené definice vyplývá, že mezi správu daní patří vedle správného stanovení místních poplatků také jejich 
nucené vymáhání, pokud k jejich úhradě nedojde ani poté, kdy jsou správcem poplatku stanoveny platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem. V následujícím příspěvku se zaměříme na to, jakými způsoby může správce poplatku 
vymáhat nezaplacené poplatky, jakými kritérii se musí řídit při volbě způsobu vymáhání a v návaznosti na zodpovězení této 
otázky také nejzákladnějšími způsoby vymáhání poplatků v daňové exekuci.

Jednotlivé způsoby vymáhání místních poplatků  
a kritéria volby způsobů vymáhání

Podle § 175 odst. 1 daňového řádu platí základní pravidlo, podle kterého může správce poplatku vymáhat nedoplatek 
daňovou exekucí nebo zabezpečit vymáhání nedoplatku prostřednictvím soudního exekutora, popřípadě jej uplatnit 
v insolvenčním řízení nebo přihlásit jej do veřejné dražby.

Podle odst. 2 uvedeného ustanovení platí, že správce daně je povinen zvolit způsob vymáhání nedoplatku tak, aby 
výše nákladů spojených s vymáháním, které bude daňový subjekt povinen uhradit, nebyla ve zjevném nepoměru k výši 
nedoplatku. Správce poplatku je tedy při volbě způsobu vymáhání limitován podle § 175 odst. 2 daňového řádu právě 
kritériem přiměřenosti nákladů na vymáhání a vymáhané povinnosti.

Pokud jde o vymáhání nedoplatků ve veřejné dražbě, jedná se o způsob vymáhání, který se v praxi nikterak často neuplatňuje, 
proto se mu ani blíže nebudeme věnovat.

Vymáhání přihlášením nedoplatku do insolvenčního řízení je povinným způsobem vymáhání nedoplatků a místních 
poplatků, tj. těch, které ještě nejsou splatné, pokud vznikly před vydáním rozhodnutí o úpadku dotyčného poplatníka. Jiný 
způsob vymáhání těchto nedoplatků a poplatků není možný a správce poplatku tak nemá možnost volby. Přihlášení se 
provede tak, že správce poplatku vyplní příslušný formulář k přihlášení pohledávky v insolvenčním řízení. Formuláře jsou 
dostupné na webových stránkách www.justice.cz.

Zbylými dvěma způsoby jsou vymáhání nedoplatků v daňové exekuci a prostřednictvím soudního exekutora. Zejména 
mezi těmito způsoby vymáhání musí správce poplatku zvažovat kritérium přiměřenosti uvedené v § 175 odst. 2 daňového 
řádu. Účelem tohoto ustanovení totiž je zamezit vymáhání bagatelních nedoplatků prostřednictvím soudních exekutorů 
a s tím spojenému nárůstu nákladů povinných subjektů. Pokud by správce poplatku vymáhal bagatelní nedoplatek na 
místních poplatcích prostřednictvím soudního exekutora, postupoval by v rozporu se zákonem. S ohledem na běžnou výši 
vymáhaných nedoplatků na místních poplatcích budou činit náklady daňové exekuce 500 Kč. Výše nákladů exekuce vedené 
soudním exekutorem bude zpravidla 6 655 Kč včetně DPH (ke snížené výši totiž není možné podle judikatury přihlížet). 
S ohledem na tuto skutečnost by mělo být vymáhání nedoplatků soudním exekutorem spíše výjimečné.

Správce poplatku tak bude zpravidla nucen vymáhat nedoplatky vlastními silami v daňové exekuci. Zpravidla i ty nejmenší 
obce, resp. jejich obecní úřady, by měly být schopny zvládnout základní způsoby daňové exekuce, a to srážkami ze mzdy 
a přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb. Jedná se o druhy daňové exekuce, které lze zvládnout tzv. 
od stolu. Pokud by u konkrétního správce poplatku ani tyto způsoby vedení daňové exekuce nepřipadaly v úvahu, může se 
na základě veřejnoprávní smlouvy uzavřené podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“) dohodnout s jinou obcí na tom, že pro ni bude nedoplatky vymáhat.

61

2

Víte, ve kterých případech by ještě měli správci poplatku vymáhat místní poplatky „vlastními silami“ a kdy už je vhodné vymáhání 
přenechat soudnímu exekutorovi? A co lze dělat v případě, kdy personální situace správce poplatku vymáhání vlastními silami 
neumožňuje? Tyto i další informace naleznete v následujícím článku autorů Mgr. Václava Těžkého a JUDr. Michala Jantoše.
Jana

Vymáhání místních poplatků
Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš
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Srážky ze mzdy

Podstatou tohoto způsobu daňové exekuce je, že správce poplatku doručí exekuční příkaz plátci mzdy nebo jiného příjmu 
dlužníka, který je povinen provádět v zákonem stanoveném rozsahu srážky a ty posléze odvést správci poplatku. Implicitním 
předpokladem pro nařízení tohoto způsobu daňové exekuce je skutečnost, že dlužník je zaměstnán nebo pobírá jiný příjem.
Exekuční příkaz doručí správce poplatku dlužníkovi a plátci mzdy. Proti exekučnímu příkazu není možné podat opravný 
prostředek, takže nabývá právní moci dnem doručení. Jakmile nabude exekuční příkaz právní moci, vyrozumí o tom správce 
poplatku plátce mzdy, který je pak povinen vyplácet mu částky sražené ze mzdy dlužníka.
Daňová exekuce se vztahuje i na mzdu u plátce mzdy, který se stane plátcem mzdy až po nařízení daňové exekuce. Tomuto 
plátci mzdy správce daně doručí exekuční příkaz a zároveň mu rozhodnutím uloží povinnost, aby pokračoval ve srážkách 
ze mzdy dlužníka, a dále uvede výši nedoplatku, pro jehož úhradu mají být srážky nadále prováděny. Proti rozhodnutí 
o pokračování ve srážkách ze mzdy nelze uplatnit opravné prostředky.
Pokud dlužník po dobu jednoho roku nepobírá mzdu buď vůbec, nebo alespoň v takové výši, aby z ní mohly být srážky 
prováděny, je správce poplatku povinen daňovou exekuci zastavit.

Postižení pohledávky z účtu u poskytovatele  
platebních služeb

Poskytovatelem platebních služeb jsou podle § 57 odst. 3 daňového řádu banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební 
instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických 
peněz malého rozsahu. Pro zjednodušení budeme dále používat označení „banka“.
Podstata tohoto způsobu daňové exekuce je, že správce poplatku exekučním příkazem přikáže, aby banka z účtu dlužníka 
srazila požadovanou částku, resp. v tomto rozsahu účet dlužníka „zmrazila“ a poté co nabude exekuční příkaz právní moci, 
vyplatila tyto prostředky správci poplatku. Aby dlužník své peníze z účtu nevybral předtím, než banka „zmrazí“ dotčené 
finanční prostředky, je nutné exekuční příkaz doručit bance dříve než dlužníkovi.
Pokud dlužník nebude mít na účtu dostatek prostředků, je banka povinna srazit vymáhanou částku poté, co prostředky na 
účet dojdou.

Praktické poznámky

5.1   Může správce poplatku přistoupit k vymáhání nedoplatků ihned poté, co poplatkový subjekt 
neuhradí poplatek řádně a včas?

Nikoliv. Pokud nebudou poplatky řádně a včas zaplaceny poplatníkem nebo plátcem, musí je správce poplatku jednomu z těchto 
subjektů stanovit (institut plátce je jen v případě poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, od roku 2020 pouze u místního poplatku 
z pobytu; v těchto případech lze vyměřit poplatek jen plátci, nikoliv poplatníkovi). Stanovit poplatky může buď platebním výměrem, 
nebo hromadným předpisným seznamem. Vymáhat může správce poplatku teprve poté, co marně uplyne lhůta k plnění.

5.2 V jaké lhůtě může správce poplatku vymáhat stanovené nedoplatky?
Lhůta, ve které lze vymáhat nedoplatky, se řídí ustanovením § 160 daňového řádu. Podle tohoto ustanovení platí obecné 
pravidlo, podle kterého nelze nedoplatek vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení daně, která činí 6 let. Tato lhůta 
má prekluzivní účinky, což znamená, že uplynutím této lhůty právo správce poplatku nejen vymáhat, ale také vybírat 
místní poplatky, zaniká. Jakoukoliv platbu přijatou správcem poplatku po této lhůtě tak nelze posoudit jako platbu přijatou 
v souladu se zákonem. Lhůta pro placení daně začne běžet dnem splatnosti daně. Jde-li o nedoplatek z částky daně, k jejíž 
úhradě byla stanovena náhradní lhůta splatnosti, začne lhůta pro placení běžet náhradním dnem splatnosti daně.
Ačkoliv se dle výše uvedeného na první pohled jeví uvedená 6letá lhůta pro placení jako lhůta konečná, reálně tomu tak 
být nemusí. Tak například zahájením exekučního řízení (jak soudním exekutorem, tak zahájením daňové exekuce správcem 
poplatku) lhůta pro placení daně běží znovu ode dne, v němž bylo exekuční řízení zahájeno. Se stejnými důsledky je spojeno 
také zřízení zástavního práva, což ovšem v oblasti místních poplatků s ohledem na výši vymáhaných částek v zásadě 
nenastává. Posledním způsobem, na základě něhož začne běžet lhůta pro placení poplatku od počátku, je oznámení 
rozhodnutí o posečkání.
Běh lhůty pro placení poplatku lze rovněž pozastavit, což znamená, že ze zákonem stanovených důvodů lhůta přestane 
běžet a po odpadnutí tohoto důvodu běh této lhůty pokračuje. Základní rozdíl oproti přerušení běhu lhůty pro stanovení 
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daně tak spočívá v tom, že tato lhůta neběží od začátku. Důvody, které zapříčiňují, že lhůta pro placení daně neběží, jsou 
např. vymáhání nedoplatků soudem nebo soudním exekutorem, přihlášení daňové pohledávky do insolvenčního řízení 
nebo veřejné dražby nebo daňové exekuce srážkami ze mzdy.

Aby nedocházelo ke zneužívání institutů umožňujících přerušení nebo stavení běhu lhůty pro stanovení daně, zakotvuje 
daňový řád maximální lhůtu 20 let, po kterou může lhůta pro placení daně běžet. Po uplynutí této lhůty, s výjimkou zajištění 
nedoplatku zástavním právem, které se zapisuje do příslušného registru, již nelze přijímat žádné platby vztahující se 
k dotčenému poplatkovému období.

5.3 Jaká je výše nedoplatků, jejichž vymáhání je možné předat soudnímu exekutorovi?
Jednoduše stanovit konkrétní částku není možné. Soudy se již mnohokrát zabývaly posuzováním postupu vymáhání 
daňových nedoplatků a z jejich rozhodovací činnosti vyplývá, že pro hodnocení jejich postupu jsou relevantní zejména 
konkrétní postup správce poplatku při vymáhání a také výše vymáhaného nedoplatku. Obě kritéria je nutné hodnotit 
ve vzájemné souvislosti. V zásadě je možné říct, že pokud budou náklady exekuce (tedy částka 6 655 Kč) představovat 
trojnásobek vymáhané povinnosti, bude se vždy jednat o nezákonný postup. V judikatuře však existují i případy, kdy byl 
rozdíl mezi vymáhaným nedoplatkem a náklady exekuce menší (vymáhaná částka činila 5 600 Kč), a přesto byl takový postup 
shledán nezákonným. Jednalo se však o případ většího města (správce poplatku).

Je nutné zdůraznit, že soudy nikterak neakceptují námitky správců poplatku, a to ani malých obcí, že nejsou dostatečně 
personálně vybaveni k vymáhání nedoplatků, a zdůrazňují, že mají i jiné možnosti, jak nedoplatky vymáhat. Např. právě 
prostřednictvím výše uvedené veřejnoprávní smlouvy. Částky menší než 5 000 Kč by v zásadě měli správci poplatku vymáhat 
vlastními silami, a to i malé obce.

Jak vidno, paušální předávání nedoplatků k vymáhání soudnímu exekutorovi představuje v zásadě vždy nezákonný postup.

5.4   Jaké jsou důsledky situace, kdy správce poplatku vymáhá nedoplatek prostřednictvím 
soudního exekutora v rozporu s § 175 odst. 2 daňového řádu?

Nesprávná volba způsobu vymáhání může být nezákonným zásahem ve smyslu § 82 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád 
správní, ve znění pozdějších předpisů, a správce poplatku tak sám může čelit žalobě proti nezákonnému zásahu. Pokud bude 
jeho zásah shledán nezákonným, bude povinen platit náklady řízení žalobci.
Dále může stát, který na obecní úřad výkon správy místních poplatků přenesl, odpovídat za škodu vzniklou nesprávným 
úředním postupem podle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci. Stát pak 
může požadovat náhradu po obci.

Dalším důsledkem postupu správce poplatku, který bude vymáhat nedoplatek prostřednictvím soudního exekutora a výše 
nákladů na jeho vymáhání bude ve zjevném nepoměru k výši nedoplatku, bude namístě exekuční návrh zamítnout ze strany 
soudního exekutora podle § 39 odst. 3 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, případně by měla být exekuce zastavena (pokud 
již probíhá) podle § 268 odst. 1 písm. h) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu 
nepřípustnosti, pod kterou lze zařadit také exekuci vedenou nepřiměřeně zvoleným způsobem vymáhání. Správce poplatku 
pak bude povinen hradit náklady exekuce dlužníkovi a soudnímu exekutorovi podle § 89 exekučního řádu, neboť na jeho 
straně lze shledat zavinění na zastavení exekuce.

5.5  Může správce poplatku požadovat po poplatníkovi i náklady advokáta, kterého platí mimo 
jiné za pomoc při vymáhání?

Nikoliv. Správa místních poplatků a vymáhání se řídí přesně stanovenými pravidly. Samotná úhrada nákladů exekuce se stanoví 
na základě § 182 a násl. daňového řádu. Z uvedených ustanovení nelze ani podle judikatury dovozovat, že by bylo možné řadit 
mezi náklady na vymáhání také náklady advokáta. Jeho služby tedy musí hradit obec ze svých rozpočtových prostředků.

5.6 Jakým způsobem je možné uzavřít veřejnoprávní smlouvy podle § 63 zákona o obcích?
Tuto veřejnoprávní smlouvu mohou uzavřít obce, jejichž orgány vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním 
obvodu obce s rozšířenou působností. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu. Veřejnoprávní 
smlouva musí obsahovat označení účastníků smlouvy, dobu trvání smlouvy, určení rozsahu přenesené působnosti, kterou 
budou orgány obce vykonávat pro orgány jiné obce a způsob úhrady nákladů spojených s výkonem přenesené působnosti. 
V samotné veřejnoprávní smlouvě obce vymezí, že jedna bude pro druhou z nich vymáhat nedoplatky na místních poplatcích. 
U tohoto typu veřejnoprávní smlouvy lze doporučit neuzavírat ji na dobu neurčitou, ale na dobu určitou, ideálně maximálně na 
dobu čtyř let, což odpovídá volebnímu období. Tato doba je dostatečně dlouhá na to, aby obě strany veřejnoprávní smlouvy 
zjistily, zda jim takový způsob přenosu výkonu přenesené působnosti vyhovuje a je efektivní, a současně zajistí, že bude po 
určité době vyhodnoceno, zda je ještě nutné pokračovat v trvání veřejnoprávní smlouvy, nebo nikoliv. Personální situace na 
obci, která přenáší výkon přenesené působnosti, se totiž může v průběhu času změnit. Pokud by se totiž personální situace 
změnila a obec by po uzavření veřejnoprávní smlouvy nově disponovala dostatečným personálním aparátem k zajištění 
vymáhání, pak by se uzavření veřejnoprávní smlouvy mohlo jevit jako nehospodárné.

Vymáhání místních poplatků
Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš
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5.7 Jakým způsobem se správce poplatku dozví, že dlužník pracuje?
Pokud se správce poplatku nedozví o tom, že dlužník pracuje, přímo od něj, může tuto informaci získat od zdravotních 
pojišťoven, nebo od České správy sociálního zabezpečení, a to na základě § 57 daňového řádu. Tímto způsobem může 
správce poplatku zjistit informaci o tom, kdo za dlužníka platí sociální nebo zdravotní pojištění, což je jedna z povinností 
zaměstnavatelů.

5.8 Jaké jiné příjmy než mzdu (plat) lze postihnout srážkami ze mzdy?
Daňové exekuci srážkami ze mzdy podléhá podle § 299 občanského soudního řádu také odměna z dohody o provedení 
práce, dohody o pracovní činnosti, z odměny za pracovní nebo služební pohotovost, z odměny členů zastupitelstva územních 
samosprávných celků, z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově, a dále např. 
náhrada mzdy nebo platu, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, důchody, stipendia, podpora v nezaměstnanosti 
a podpora při rekvalifikaci apod.

5.9 Jak správce poplatku zjistí, že dlužník má jiný příjem, který podléhá srážkám ze mzdy?
V tomto případě záleží na tom, o jaký jiný příjem se jedná. Správce poplatku bude muset oslovit subjekty, které o příslušných 
příjmech rozhodují nebo je s nimi spojují jiné povinnosti. Např. o důchodech, nemocenských dávkách rozhoduje správa 
sociálního zabezpečení. O dávkách státní sociální podpory, rodičovském příspěvku, podpoře v nezaměstnanosti a při 
rekvalifikaci, odměně pěstouna rozhoduje úřad práce. Z příjmů z dohod o provedení práce nebo o pracovní činnosti nemusí 
být vždy odváděno nemocenské nebo důchodové pojištění. Vždy by však měly být tyto příjmy předmětem daně z příjmů. 
Takže by měl správci poplatku poskytnout relevantní informace finanční úřad.

5.10 Co když plátce mzdy odmítne se správcem poplatku spolupracovat?
Podle § 189 daňového řádu je dlužník povinen oznámit správci poplatku vznik nároku na mzdu u jiného plátce mzdy i zánik 
nároku na mzdu u dosavadního plátce mzdy do 8 dnů ode dne, kdy nastaly tyto skutečnosti. Plátce mzdy je povinen do 8 dnů 
oznámit správci poplatku, že u něho nastoupil dlužník nově do práce, že u něho přestal dlužník pracovat nebo že dlužník 
nastoupil práci u jiného plátce mzdy. Pokud tuto skutečnost správci poplatku nesdělí, může mu správce poplatku uložit 
pořádkovou pokutu do 50 000 Kč.

Pokud by zaměstnavatel neprovedl srážky ze mzdy, ačkoliv jinak byly naplněny zákonné podmínky pro jejich provedení, 
může se správce poplatku podle § 186 odst. 3 daňového řádu žalobou u soudu domáhat u zaměstnavatele zaplacení částek, 
které měl na základě exekučního příkazu srazit.

15.1 Jakým způsobem se správce poplatku dozví, že dlužník má zřízen účet?
Správce poplatku tuto informaci může zjistit dotazem u jednotlivých bank či jiných institucí, a to podle § 57 daňového řádu. 
Tímto způsobem také zjistí číslo účtu, které musí posléze uvést v exekučním příkazu.

5.12 Co když banka odmítne se správcem poplatku spolupracovat?
Pokud by banka odmítla poskytnout správci poplatku požadované informace, může jí správce poplatku uložit pokutu za 
nesplnění povinnosti nepeněžité povahy podle § 247a odst. 1 písm. a) daňového řádu, a to až do výše 500 000 Kč.

Pokud by banka neprovedla srážku z účtu, ačkoliv jinak byly naplněny zákonné podmínky pro její provedení, může se správce 
poplatku podle § 186 odst. 3 daňového řádu žalobou u soudu domáhat po bance zaplacení částky, kterou měla banka srazit.

5.13 Jakým způsobem bude správce poplatku vymáhat náklady daňové exekuce?
Náklady daňové exekuce bude správce poplatku vymáhat společně s nedoplatkem na místních poplatcích. Výši nákladů 
vypočte správce poplatku podle § 183 odst. 1 daňového řádu. Jejich výše s ohledem na běžnou výši místních poplatků bude 
činit nejčastěji 500 Kč. Výši exekučních nákladů stanoví správce poplatku v exekučním příkazu.

5.14   Je správné, když si správce daně započte náklady exekuce za každý rok, kdy vymáhá, nebo za 
každý nový způsob daňové exekuce?

Nikoliv. Daňový řád stanoví v § 182 a násl. jasná pravidla pro uplatňování nákladů daňové exekuce. Jako nepřípustné 
uplatňování nákladů vymáhání lze hodnotit případy, kdy správce daně uplatňuje u místních poplatků náklady daňové 
exekuce např. za každé pokračování ve srážkách ze mzdy. S výjimkou hotových výdajů, které se však při správě místních 
poplatků běžně neuplatňují, smí správce poplatku požadovat u téhož nedoplatku jen jednou.

5.15 Může se dlužník bránit proti úkonům správce poplatku při vymáhání?
Ano. Podle § 159 daňového řádu se může dlužník bránit proti úkonu správce daně při placení daní, nejde-li o rozhodnutí, 
u kterého zákon připouští podání odvolání, námitkou. Tuto je povinen podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se o úkonu 
dozvěděl. Námitka se podává u správce poplatku, který úkon provedl. Je na správci poplatku, zda námitce vyhoví, či nikoliv. 
Proti jeho rozhodnutí však již nejsou opravné prostředky přípustné.

Vymáhání místních poplatků
Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

https://www.codexisuno.cz/90r
https://www.codexisuno.cz/90s
https://www.codexisuno.cz/90t
https://www.codexisuno.cz/90u
https://www.codexisuno.cz/90r
https://www.codexisuno.cz/90v
https://www.codexisuno.cz/90D
https://www.codexisuno.cz/90C
https://www.codexisuno.cz/90y
https://www.codexisuno.cz/90z


27

Měsíčník pro veřejnou správu č. 2/2020 internetového portálu www. ucetni-portal.cz

5.16 Lze vymáhat nedoplatky na místních poplatcích prostřednictvím Celní správy České republiky?
Nikoliv. Zákon o místních poplatcích ani daňový řád takový postup neumožňují. Na postup při vymáhání místních poplatků 
nelze použít postup předvídaný v § 106 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého 
mohou obce požádat obecného správce daně místně příslušného podle zvláštního zákona, tedy Celní správu České republiky.

Závěr

Na základě výše uvedeného lze rozhodně doporučit, aby správci poplatku zajistili vymáhání nedoplatků na místních poplatcích 
(a případě též jiných daňových pohledávek jako např. pokut) vlastními silami, příp. uzavřeli veřejnoprávní smlouvu podle 
§ 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, na základě které by pro ně daňové nedoplatky vymáhaly 
jiné obce, které jsou na to zejména personálně vybaveny. Paušálním vymáháním pohledávek prostřednictvím soudního 
exekutora se správce poplatku vystavuje nejen riziku neúspěchu a povinnosti hradit náklady exekuce, nýbrž i náhrady škody 
vzniklé nesprávným úředním postupem.
V zásadě každý správce poplatku by měl zvládnout provést daňovou exekuci srážkami ze mzdy a postižením pohledávky 
z účtu u poskytovatele platebních služeb. Tyto druhy daňové exekuce lze vést tzv. „od stolu“. Proto s nimi nebude mít správce 
poplatku výraznější náklady. Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude moct správce poplatku učinit ani tyto druhy daňové 
exekuce, může se pokusit dohodnout s jinou obcí v okolí, aby pro něj nedoplatky vymáhala. Správce poplatku se však bude 
muset podílet na nákladech vymáhající obce.

6

VÍTE O TOM, ŽE MÁME NA PORTÁLU DESÍTKY PŘÍKLADŮ?
ucetni-portal.cz/priklady

LÍBÍ SE VÁM NAŠE PŘÍKLADY? VSTUPTE DO BALÍČKU GOLD.

Vymáhání místních poplatků
Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

...

https://www.codexisuno.cz/90A
https://www.codexisuno.cz/90B
https://www.ucetni-portal.cz/priklady/
https://www.ucetni-portal.cz/registrace/
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Daň z příjmů  
právnických osob – obce
Autor: Ing. Monika Holušová

Daň z pohledu státu

K naplnění primárních poslání potřebuje stát finanční prostředky. Jsoucnost daní je z tohoto hlediska rozhodně nutností. 
Daň je forma příjmů veřejných rozpočtů, kterou se zákonně odčerpává část nominálního důchodu ekonomického subjektu 
na nenávratném principu podle předem stanovených pravidel a má neúčelový charakter. Ovšem se zvyšující se tendencí 
státních zásahů do ekonomiky může vysoká úroveň zdanění zpomalovat ekonomickou činnost a narušovat fungování tržního 
mechanismu. Při nízkém stupni daňového zatížení může vláda při růstu daní poskytovat více bohulibých aktivit a statků či 
sociálně potřebných programů, a tím zvyšovat celkový blahobyt země. Při překročení určité úrovně daňové zátěže, odnímá 
prostředky soukromému sektoru, tím celkový prospěch z daní klesá, a mezní užitek (užitek dodatečně získané jednotky 
daného statku či služby v daném okamžiku) se může dostat do záporných hodnot. Fiskální význam vlády tedy spočívá 
v zajištění převýšení pozitivních externalit z vládních výdajů nad negativitou zdanění, a tím dosažení vyššího ekonomického 
produktu a růstu. Nicméně stanovení optimální velikosti fiskálního sektoru je nejednoznačné a v praxi velmi obtížné. 
Daně jsou nejvýznamnějším zdrojem příjmů každého státního rozpočtu (v ČR cca 90 %), proto jsou pro pochopení veřejné 
politiky a veřejné ekonomie důležité. Daně dle dopadu na poplatníka dělíme na přímé – poplatník je přímo ovlivněn, přímo 
platí daň ze svého majetku (důchodové a majetkové daně) a nepřímé – daň je placena prostřednictvím daňového plátce 
(DPH a spotřební daně). Daň je transfer od soukromého subjektu do veřejného rozpočtu, je doprovázena určitými náklady, 
proto čistý výstup tak nemůže být roven vybrané dani (vstupu) a plní tyto funkce:

  fiskální – schopnost daně naplnit veřejný rozpočet, nejstarší funkce daní, pro kterou daně i vznikly, výjimkou jsou například 
ekologické daně, jejichž účelem není naplnit rozpočet;  

  alokační – umístění finančních prostředků do určitých oblastí;
 redistribuční – snižování rozdílů mezi jednotlivými sociálními skupinami;
 stabilizační – zmírňování cyklických výkyvů v ekonomice (například progresivní zdanění). 

Předmět daně

Podle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, (dále jen „ZDP“) je poplatníkem daně z příjmů právnických 
osob každá právnická osoba a dle § 38m odst. 1. ZDP je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob. 
Předmětem daně je obecná hospodářská skutečnost, neboli příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem. 
V §17a ZDP je úpravou negativně vymezeno, kdo je veřejně prospěšný poplatník. Dnes už zrušená ustanovení zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) v § 147–150 odkazovala na zákon, který měl definovat podmínky pro získání 
statutu veřejné prospěšnosti. Tento návrh zákona ale nebyl doposavad přijat, a tak OZ odkazující na neexistující normu 
uvedené paragrafy zrušila. Veřejně prospěšný poplatník je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním 
jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní funkci vykonává činnost, 
která není podnikáním. K uvedenému je potřeba pro správné pochopení regule předpisu uvést, kdo je dle OZ podnikatel – 
§ 420 OZ stanoví: „Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným 
způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.“ 
Veřejně prospěšný poplatník nemůže využít daňového zvýhodnění dle § 20 odst. 7 ZDP. Zvláštní úprava předmětu daně 
veřejně prospěšného poplatníka je obsažena v §18a ZDP, přičemž kogentním určením předmětu daně jsou vždy příjmy 
z reklamy, z členského příspěvku, z úroků a z nájmu majetku s výjimkou státního, neboť zdanění veškerých příjmů by bylo 
v rozporu s účelem, pro který byly tyto právnické osoby založeny nebo zřízeny. Dosahuje-li veřejně prospěšný poplatník 

1

2

Přiznání k dani z příjmů obcí a příspěvkových organizací patří do problematické oblasti zdanění veřejně prospěšného 
poplatníka. Přinášíme Vám zajímavý vhled kolegyně Moniky, který Vám mnohé objasní. 
Co máme k problematice na Účetním Portálu my? 
1) Přehled – Veřejně prospěšný poplatník aneb široký versus úzký základ daně.
2)  Celý den věnovaný daňovému přiznání na obci (v rámci Online programu Specialista pro veřejnou správu – natočeno 

v únoru 2020).
Věříme, že spolu zdoláme i náročné oblasti.
P.
www.pevacoukova.cz, zakladatelka a     Účetního Portálu

Daň z příjmů právnických osob – obce
Ing. Monika Holušová

https://www.codexisuno.cz/8W4
https://www.codexisuno.cz/8W5
https://www.codexisuno.cz/8W6
https://www.codexisuno.cz/8W8
https://www.codexisuno.cz/8W8
https://www.codexisuno.cz/8W8
https://www.codexisuno.cz/8W9
https://www.codexisuno.cz/8Wa
https://www.codexisuno.cz/8Wb
https://www.ucetni-portal.cz/audio/clanky/1592.mp3
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v rámci svých jednotlivých činností, které jsou jeho posláním, většího příjmu, než jsou naň vynaložené náklady, stává se tento 
příjem předmětem daně. Je ovšem nutno porovnávat pouze zdanitelné příjmy a s nimi související výdaje, nikoliv výdaje 
vynaložené na příjmy, které jsou od daně osvobozeny nebo předmětem daně nejsou, přičemž platí zákaz kompenzace 
v hlavní činnosti příjmů ziskových se ztrátovými. Veřejně prospěšný poplatník je povinen vést odděleně příjmy a výdaje, 
které nejsou (hlavní činnost) a jsou (hospodářská/vedlejší činnost) předmětem daně, popřípadě jsou předmětem daně, ale 
jsou osvobozeny za použití příslušných analytik v jednom druhu činnosti. Ziskové příjmy z hlavní činnosti se bez průtahů 
přeúčtují do činnosti hospodářské v okamžiku jejich vzniku v účetnictví, nejpozději mimoúčetně v rámci daňového přiznání. 
Veřejně prospěšní poplatníci se rozlišují tím, že mají tzv. široký nebo úzký základ daně. Široký základ daně platí pro poplatníky 
definované §18a odst. 5 ZDP – veřejná vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, poskytovatel zdravotních služeb, obecně 
prospěšná společnost a ústav a znamená to, že předmětem daně jsou všechny příjmy s výjimkou investičních dotací 
a oproti nim se staví všechny výdaje. Do úzkého základu daně se pak zahrnují příjmy z hospodářské činnosti, které jsou od 
prvopočátku kalkulované jako výdělečné a výdělečné jednání z hlavní činnosti, viz výše.

Předmětem daně nikdy nejsou příjmy zachycené na účtech účtové osnovy:
 605 – výnosy ze správních poplatků,
 606 – výnosy z místních poplatků,
 671 – výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (PO),
 672 – výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů,
 681 – výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob,
 682 – výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob,
 684 – výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty,
 685 – výnosy ze sdílených spotřebních daní,
 686 – výnosy ze sdílených majetkových daní,
 688 – výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků.

Předmětem daně budou obvykle následující účty. Bude nutné vycházet z dané skutečnosti a konkrétního daňového řešení 
samotného daňového poplatníka. Vždy s respektováním §18a ZDP.

 601 – výnosy z prodeje vlastních výrobků,
 602 – výnosy z prodeje služeb (reklama vždy),
 603 – výnosy z pronájmu (vždy),
 604 – výnosy z prodaného zboží – vždy, pokud ztráta z pořizovací ceny není dotována příspěvkem,
 609 – jiné výnosy z vlastních výkonů,
 641 – smluvní pokuty a úroky z prodlení,
 642 – jiné pokuty a penále,
 643 – výnosy z odepsaných pohledávek (nutno posoudit konkrétní pohledávky),
 644 – výnosy z prodeje materiálu,
 645 – výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku,
 646 – výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku vyjma pozemků,
 647 – výnosy z prodeje pozemků,
 648 – čerpání fondů (fond tvořený na vrub daňových nákladů, je daňově uznatelným výnosem),
 649 – ostatní výnosy z činnosti,
 661 – výnosy z prodeje cenných papírů a podílů,
 662 – úroky (z jiných než běžných účtů),
 663 – kurzové zisky,
 664 – výnosy z přecenění reálnou hodnotou,
 665 – výnosy z dlouhodobého finančního majetku (vyjma titulů dle § 36 ZDP),
 669 – ostatní finanční výnosy.

Zaúčtování daně

3.1 Správné účtování
Náklady na daň z příjmů – 591/341, 341/384 (účet závazek vůči státu 341, musí být na konci roku nulový). 

3.2 Rezerva na daň
Rezerva na splatnou daň není u účetních jednotek účtujících podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. povolena. Běžně o ní účtují 
podnikatelé.

3

Daň z příjmů právnických osob – obce
Ing. Monika Holušová
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Místní poplatek ze psů a jeho 
úprava v roce 2020 – 2. část
Autoři: Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš

Praktické poznámky (pokračování)

6.15  K poměrné výši poplatkové povinnosti
Povinnost platit místní poplatek ze psů je vázána na poplatkové období, kterým je podle § 2 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) kalendářní rok. Samotný 
vznik a zánik poplatkové povinnosti místního poplatku ze psů však nemusí nutně připadnout na 1. leden (v případě 
vzniku poplatkové povinnosti) nebo 31. prosinec (v případě zániku poplatkové povinnosti) kalendářního roku. Naopak. Ve 
většině případů dochází ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti v průběhu celého roku. Za účelem určení poměrné výše 
poplatkové povinnosti ve vztahu ke kratšímu období trvání poplatkového období stanoví zákon o místních poplatcích ve 
svém § 2 odst. 3 a 4 základní pravidla.
Zákon o místních poplatcích tak nejprve stanoví obecné pravidlo pro výpočet poměrné výše poplatkové povinnosti. Pokud je 
pes držen po dobu kratší než jeden rok (nebo se teprve v průběhu roku stane starším tří měsíců), platí se poplatek v poměrné 
výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pokud tedy poplatník drží psa např. od července, činí výše 
poplatku polovinu základní sazby stanovené v příslušné obecně závazné vyhlášce. Výjimku z tohoto obecného pravidla 
nalezneme v § 2 odst. 4 zákona o místních poplatcích, a to pro případy, kdo dojde ke vzniku poplatkové povinnosti z důvodu 
přestěhování (změna přihlášení) nebo při změně sídla. V takovém případě platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního 
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Tato výjimka sice na jednu stranu popírá 
druhý účel místního poplatku ze psů, a to účel regulační, kdy nezohledňuje to, kde se pes reálně nachází. Na druhou stranu 
brání dvojímu zdanění (zpoplatnění), které je nepřípustné.

6.16  Kategorie osob, které jsou osvobozeny od placení  
místního poplatku ze psů

Od placení místního poplatku ze psů je podle § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, osoba, která je závislá na pomoci jiných osob podle zákona upravujícího sociální služby, osoba s těžkým 
zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící 
výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost 
držení a používání psa zvláštní právní předpis. Z uvedeného vymezení je pro odborníky ze sociální oblasti zřejmé, že se často 
jedná již o překonané pojmy, na což poukážeme i níže v rámci jednotlivých vymezení těchto osob. Obdobně lze poukázat 
na to, že vzhledem ke změnám právní úpravy, ke kterým došlo od zakotvení některých z níže uvedených osvobození, došlo 
k tomu, že některá vymezení těchto osob jsou obsažena ve vymezení jiném.

a) Osoba nevidomá
Osoby nevidomé se rozlišují na osoby prakticky nevidomé a úplně nevidomé. V našem právním řádu však toto rozlišování 
nenalezneme. Stejně tak v něm nenalezneme jakoukoli definici nevidomé osoby. Osoba nevidomá bude vždy osobou, která 
je závislá na péči jiné osoby v smyslu § 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o sociálních službách“). Výše uvedené rozlišování osob nevidomých tak bude mít zpravidla význam pro určení 
konkrétního stupně závislosti osoby nevidomé na jiné osobě. Pro správu místního poplatku ze psů však větší význam mít 
nebude. To proto, že zákon o místních poplatcích nestanoví, zda má být osvobozena osoba prakticky nebo úplně nevidomá. 
Osvobození se tak bude vztahovat na každou nevidomou osobu, ať už bude prakticky nebo úplně nevidomá. Nárok na 
osvobození může osoba nevidomá prokázat v rámci osobní návštěvy u správce poplatku průkazem osoby se zdravotním 
postižením, který může obsahovat také údaj o tom, zda se jedná o osobu úplně nebo prakticky nevidomou (srov. níže část 
týkající se vymezení osoby s těžkým zdravotním postižením), případně rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce ČR.

66

Víte, kdo všechno je osvobozen od placení místního poplatku ze psů? Co třeba myslivci, policisté či osoby provádějící výcvik 
psů pro nevidomé? A víte, na co si dát při přípravě obecně závazné vyhlášky k tomuto místnímu poplatku pozor? 
Tyto i další informace naleznete v druhé části článku k místnímu poplatku ze psů od autorů Mgr. Václava Těžkého 
a JUDr. Michala Jantoše.
Jana

Článek je pokračováním článku Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020 – 1. část. 

Místní poplatek ze psů a jeho úprava v roce 2020 – 2. část
Mgr. Václav Těžký, JUDr. Michal Jantoš
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b) Osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby
Osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby jsou vymezeny v § 8 zákona o sociálních službách. Jedná se o osoby, které 
potřebují při pohybu, vnímání a přijímání informací nebo při komunikaci s jinými lidmi určité speciální pomůcky nebo 
pomoc a péči od druhých lidí. Tyto osoby jsou závislé na pomoci jiné osoby v prvním až čtvrtém stupni a mohou podle § 7 
tohoto zákona pobírat příspěvek na péči, a to za splnění podmínek stanovených tímto zákonem, mezi které se řadí např. 
absolvování zdravotního vyšetření, jehož výsledkem je lékařský posudek. V tomto posudku lze nalézt také závěr o tom, zda 
se jedná o osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby a o jaký stupeň závislosti se jedná.
O příspěvku na péči rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR. Prokázání závislosti na pomoci jiné osoby tak bude možné 
např. rozhodnutím o příspěvku na péči vydaného krajskou pobočkou Úřadu práce na základě § 7 zákona o sociálních službách.

c) Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a jejich průvodci
Osobu s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP, definuje zvláštní právní předpis, kterým je zákon 
č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o poskytování dávek“). Držet průkaz ZTP může podle § 34 odst. 3 zákona o poskytování dávek osoba 
s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Těžkým funkčním 
postižením pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné 
pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti. Těžkým 
funkčním postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna 
spolehlivé orientace v domácím prostředí a v exteriéru má značné obtíže.
Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem ZTP/P má podle § 34 odst. 4 zákona o poskytování 
dávek osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou 
průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Zvlášť těžkým funkčním postižením pohyblivosti a úplným postižením 
pohyblivosti se rozumí stav, kdy osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se 
značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze, v exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen 
na invalidním vozíku. Zvlášť těžkým funkčním postižením orientace a úplným postižením orientace se rozumí stav, kdy osoba 
při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu není schopna samostatné orientace v exteriéru.
Osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, prokazují svůj nárok na osvobození od placení místního poplatku ze psů 
průkazem ZTP nebo ZTP/P, který je podle § 34 odst. 5 zákona o poskytování dávek veřejnou listinou, přičemž právní úprava 
stanoví rovněž náležitosti tohoto průkazu. Konkrétně se jedná o vyhlášku č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů. V § 2c této vyhlášky je mimo 
jiné stanoveno, že průkaz osoby se zdravotním postižením musí být označen zejména jménem a příjmením držitele průkazu, 
datem jeho narození, dobou platnosti průkazu a druhem průkazu – TP, ZTP nebo ZTP/P, popřípadě doplněné o symbol 
označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou nebo osoby hluchoslepé anebo osoby úplně nebo prakticky nevidomé. 
I pro správce poplatku tak bude poměrně jednoduché ověřit, zda jde o stále platný průkaz poplatníka, a tedy zda se na něj 
vztahuje osvobození.
Držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P může prokázat svůj nárok na osvobození také rozhodnutím krajské pobočky Úřadu práce ČR, 
která rozhoduje o přiznání průkazu.
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d) Osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob uvedených v písm. a) až c)
Pokud jde o osobu provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, tato není v naší právní úpravě definována. 
Z povahy věci a s přihlédnutím k definici osoby obsažené v § 18 občanského zákoníku jí může být jak fyzická, tak právnická 
osoba. Sousloví „těchto osob“ se vztahuje na výčet osob, které podléhají osvobození od placení místního poplatku ze psů 
a jejichž výčet je obsažen před touto větou. Jsou jimi tedy osoby nevidomé, závislé na pomoci jiné osoby podle zákona 
upravujícího sociální služby a osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P podle zákona o poskytování dávek.
Prokázat, že se jedná u konkrétní osoby o osobu, která provádí výcvik psů k doprovodu výše uvedených osob, může být v praxi 
značně problematické, a to zejména s ohledem na absenci právní úpravy postavení těchto osob. Napomoci může úprava 
občanského zákoníku vztahující se k obecně prospěšným společnostem, resp. podle § 3050 občanského zákoníku k ústavu, 
nadaci nebo nadačnímu fondu, které budou mít ve svých zakladatelských dokumentech druh obecně prospěšných služeb, které 
mají poskytovat. Pokud jedním z těchto druhů bude výcvik psů určených k doprovodu alespoň jedné z výše uvedených osob, 
bude prokázání nároku na osvobození poměrně jednoduché. V ostatních případech bude muset správce poplatku vycházet 
zpravidla z webových stránek konkrétní osoby, která provádí výcvik psů, a z případných referencí osob, pro které psa vycvičila. 

e) Osoba provozující útulek pro zvířata
Jak už definice osoby, která bude mít nárok na osvobození od placení místního poplatku ze psů, napovídá, bude pro 
naplnění její definice nutné, aby se v konkrétním případě jednalo o útulek pro zvířata, ve kterém budou umístěni psi. Oproti 
předchozím osobám, na které se vztahuje osvobození od placení místního poplatku ze psů, je v případě těchto osob otázkou, 
zda je vůbec nutné tyto osoby v zákoně o místních poplatcích osvobodit od placení místního poplatku ze psů, resp. v jakém 
rozsahu se na ně osvobození vztahuje. Podle našeho názoru z povahy věci postrádá toto osvobození smysl, neboť zde bude 
jednoznačně chybět vůle provozovatele tohoto útulku nakládat se psem jako s vlastním, což je jedna z podmínek pro držbu 
(srov. výše). V takovém případě nelze hovořit o tom, že by byl provozovatel ve vztahu k těmto psům poplatníkem, neboť 
půjde o pouhou detenci. Jediné logické východisko tak je, že se osvobození vztahuje na držbu psa provozovatele, který 
není umístěn v útulku za účelem jeho zpravidla krátkodobého „ošetření“ jako „cizího psa“, ale na držbu psa provozovatele, 
u kterého je naplněn také druhý znak držby, a to vůle nakládat se psem jako s vlastním. Oproti původnímu účelu tak toto 
osvobození bude fakticky dopadat na jiné situace, než zamýšlel zákonodárce.

f) Osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
Okruh osob, kterým stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis, je poměrně široký.
Nejčastěji se bude jednat o uživatele honitby, který je podle § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) povinen držet a v honitbě používat lovecké psy. Loveckým psem se rozumí pes loveckého 
plemene uznávaného Mezinárodní kynologickou organizací (FCI) s průkazem původu, který složil příslušnou zkoušku z výkonu. 
Vzhledem k tomu, že po složení zkoušky je vystaven průkaz, který je veřejnou listinou, lze poměrně snadno prokázat nárok na 
dané osvobození od placení místního poplatku ze psů. Nárok na osvobození může ověřit také správce poplatku, a to z evidence, 
kterou vede povinně podle § 35 odst. 5 písm. e) zákona o myslivosti myslivecký hospodář. Z této evidence se správce poplatku 
rovněž dozví, zda se jedná o psy započítané do minimálního předepsaného počtu pro honitbu, nebo o psy ostatní. Přestože toto 
rozlišování nemá pro existenci nároku na osvobození větší význam, neboť zákon o místních poplatcích nespojuje se zařazením 
loveckého psa do minimálního počtu pro honitbu nebo do kategorie ostatních psů žádné následky, mohou správci poplatku 
chybovat, pokud k takovému rozlišování přistoupí. Ohledně prokázání nároku na osvobození nelze ponechat stranou ani to, 
že každý lovecký pes, který je používán v honitbě, má svůj průkaz. Tento průkaz je, stejně tak jako doklad o složení zkoušky 
z výkonu, průkazem, na základě kterého lze poplatníka osvobodit od placení místního poplatku ze psů.
Ve vztahu k dalším osobám, kterým právní předpis určuje povinnost držet psa, byť ne vždy výslovně jako u mysliveckých 
psů, lze zmínit např. Policii České republiky, obecní policii, celní správu nebo vojenskou policii. Ve vztahu k těmto osobám 
je nutné uvést, že se v praxi objevují názory, podle kterých tyto osoby od placení místního poplatku ze psů osvobozeny 
nejsou. Argumenty těchto osob se však opírají v zásadě pouze o původ vzniku tohoto nároku na osvobození, kdy se jedná 
o výsledek myslivecké lobby. Vzhledem k absenci relevantních důvodů pro tento opačný názor je nutné jej podle našeho 
názoru i s přihlédnutím např. k zásadě „in dubio mitius“ (v pochybnostech mírněji, ve prospěch slabší strany) odmítnout.

Obecně závazná vyhláška a její náležitosti

V této části příspěvku se zaměříme na obecně závaznou vyhlášku zavádějící místní poplatek a její náležitosti. Vzor obecně 
závazné vyhlášky na místní poplatek ze psů je možné nalézt zde: https://www.mvcr.cz/odk2/clanek/metodicky-material-
c-28-stav-od-1-1-2020.aspx [lze se dostat zadáním webové adresy www.mvcr.cz/odk2, poté kliknout na bod 3. „Metodické 
materiály a stanoviska odboru (vč. vzorů obecně závazných vyhlášek)“, zde na „Metodické materiály“, poté na bod 2. „Obecně 
závazné vyhlášky obce“, zde na „Metodické materiály k zákonným zmocněním pro vydávání obecně závazných vyhlášek 
(včetně vzorů)“ a zde na č. 28 „Metodický materiál k vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují místní poplatky dle 
právního stavu k 1. 1. 2020“]. Níže se zaměříme na praktické poznámky k náležitostem obecně závazných vyhlášek.
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7.1 Účinnost obecně závazné vyhlášky a přechodná ustanovení
U místního poplatku ze psů zpravidla nedochází k problémům při určení účinnosti tohoto místního poplatku. S ohledem na 
poplatkové období, kterým je kalendářní rok, lze doporučit neprovádět změny v průběhu roku, ale vždy k 1. 1. kalendářního 
roku. Obec tímto může eliminovat riziko případných chyb správce poplatku při posuzování poměrné výše poplatkové 
povinnosti v rámci „kolize“ dvou obecně závazných vyhlášek.

7.2 Splatnost poplatku
U tohoto místního poplatku lze doporučit nastavit splatnost u nižších sazeb jednou ročně, a to nejdříve na 31. 3. daného 
kalendářního roku, aby měli poplatníci v novém kalendářním roce dostatek času splnit svou poplatkovou povinnost. 
U vyšších sazeb (včetně zvýšené sazby za druhého a dalšího psa) lze doporučit stanovit splatnost v polovině roku, případně 
ve více splátkách tak, aby tyto platby zbytečně nepřetěžovaly poplatníky. Při více datech splatnosti lze současně doporučit 
stanovit první datum splatnosti shodné s datem splatnosti jiného místního poplatku, a to s ohledem na četnost jeho zavedení 
u obcí nejlépe místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Dojde tím k ulehčení správy místních poplatků, kdy si jak správce poplatku, tak poplatník budou 
„hlídat“ pouze jedno datum splatnosti v daném období u více místních poplatků.

7.3 Stanovení sazby poplatku
Obec by měla stanovit sazbu místního poplatku ze psů v závislosti na podmínkách dané obce. Současně by se nemělo jednat 
o stanovení více jak čtyř sazeb, což se sice v praxi také výjimečně děje, nicméně přináší to spoustu obtíží, zejména při správě 
tohoto poplatku. Zvyšuje se tím jak složitost samotného ohlašování vzniku a změn poplatkové povinnosti, tak se znepřehledňuje 
celá správa tohoto místního poplatku a zvyšuje riziko chybovosti jak na straně poplatníků, tak správců poplatku.

7.4 Osvobození a úlevy
Pokud má obec v úmyslu zavést v obecně závazné vyhlášce nad rámec zákona konkrétní osvobození či úlevy, měla by si 
každé osvobození či úlevu řádně promyslet. Vzhledem k tomu, že již samo zákonné osvobození je formulováno dost široce, 
lze si spíše představit stanovení osvobození či úlev, které bude zohledňovat specifický rys vybraného místa nebo části 
města. I zde však platí, že každá úleva či osvobození musí být definována dostatečně konkrétně tak, aby bylo vždy možné 
posoudit, zda lze dané opatření v praxi realizovat a současně zda je možné jej také posoudit a prokázat. Pokud by obec 
formulovala osvobození či úlevu nejednoznačně, byla by tato skutečnost přičítána k tíži obce, nikoliv poplatníka. Pokud 
obec ve formulacích upravujících osvobození či úlevu použije pojmy, které jsou v právním řádu definovány, měla by si obec 
důkladně objasnit význam těchto pojmů. V praxi totiž často dochází k tomu, že obec vykládá legálně definované pojmy 
odlišně, aniž by pro to měla jakékoliv odůvodnění. 

Závěrem

Výše nastíněná problematika místního poplatku ze psů si nekladla za cíl postihnout všechny myslitelné situace, ke kterým 
může dojít. Účelem tohoto článku je vymezit základní prvky místního poplatku ze psů a upozornit na nejčastější situace, ke 
kterým při jeho správě dochází, a nabídnout možná řešení.
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2020 Příloha 25 

1 / 2 Pěva Čouková 

Veřejně prospěšný poplatník (VPP) 

Veřejná prospěšnost § 146 NOZ (89/2012 Sb.) 

Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování 
obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů 
a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu. 
Poznámka Účetního Portálu: 
Nový občanský zákoník přepokládal, že bude tzv. „STATUS VEŘEJNÉ PROSPĚŠNOSTI“, který bude zapisován do veřejného rejstříku. Původní vládní 
návrh o statusu veřejné prospěšnosti č. 989 byl senátem v roce 2013 zamítnut.  
Novela občanského zákoníku zákon č. 383/2017 Sb. ponechává v NOZ jen § 146, který definuje veřejnou prospěšnost.  
Je jisté, myšlence statusu i zápisu veřejné prospěšnosti odzvonil. 

Veřejně prospěšný poplatník § 17a ZDP (586/1992 Sb.) 

(1) Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem
nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním. 

(2) Veřejně prospěšným poplatníkem není
a) obchodní korporace,
b) Česká televize, Český rozhlas a Česká tisková kancelář,
c) profesní komora nebo poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, u nichž nejsou členské

příspěvky osvobozeny od daně, s výjimkou organizace zaměstnavatelů, 
d) zdravotní pojišťovna,
e) společenství vlastníků jednotek a
f) rodinná fundace, kterou se pro účely tohoto zákona rozumí nadace nebo nadační fond,

1. které podle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli, nebo
2. jejichž činnost smřuje k podpoře zakladatele nebo osob blízkých zakladateli.

Zdanění veřejně prospěšného poplatníka 
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Tzv. ŠIROKÝ ZÁKLAD DANĚ  
- § 18a/5 ZDP 

Tzv. ÚZKÝ ZÁKLAD DANĚ  
- § 18a/1-4 ZDP 

Tzv.  – VŠE proti VŠEMU 

S výjimkou příjmů z investičních dotací 
jsou předmětem daně všechny příjmy u 
veřejně prospěšného poplatníka, který je: 

• veřejnou vysokou školou

• veřejná výzkumnou institucí 

• poskytovatel zdravotních 

služeb, který má oprávnění k 

poskytování zdravotních 

služeb podle zákona 

upravujícího zdravotní služby,

• obecně 

prospěšnou společností

• ústavem (§ 402 a následující

NOZ).

Nutno rozdělit na jednotlivé druhy činnosti, je-li v rámci činnosti 
provozováno za dvě ceny, nutno rozdělit ještě podle cen. 
Není předmětem daně: 

a) 

příjmy z nepodnikatelské činnosti, kde výdaje (náklady) jsou 
vyšší  s resp. § 21h ZDP (bez ohledu na to, zda je nákladech 
a výnosech o nich účtováno v hlavní nebo hospodářské 
činnosti). 

b) 
dotace, příspěvek, podpora nebo jiná plnění z veřejných 
rozpočtů. 

c) podpora od Vinařského fondu. 

d) výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého 
plnění, které plynou obci nebo kraji 

e) 

   úplata, která je příjmem státního rozpočtu za: 
1. převod nebo užívání státního majetku

mezi organizačními složkami státu 
a státními organizacemi, 

2. nájem a prodej státního majetku.

f) příjmy z bezúplatného nabytí věci podle zákona o majetkovém 
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. 

POZOR! 
§ 25/1/i ZDP uvádí, že je nutno vyloučit všechny náklady související
s tím, co není předmětem daně.
Vždy je předmětem daně příjem z: 
a) reklamy. 
b) členského příspěvku. 

c) 

v podobě úroku 
Sráží se zvláštní sazba daně 19 % z úrokového příjmu z účtů 
u bank a spořitelních a úvěrních družstev u VPP, který není obcí,
krajem nebo poplatníkem s širokým základem daně (§ 36 odst. 
5 ZDP), 

d) nájemného s výjimkou státního majetku. 

§ 25/1/i ZDP

Za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů pro daňové účely nelze uznat zejména: 
… 

výdaje (náklady) vynaložené na příjmy, které nejsou předmětem daně, na příjmy od daně osvobozené nebo 
nezahrnované do základu daně a u poplatníků uvedených v § 2 odst. 2 rovněž výdaje (náklady) vynaložené na příjmy 
vyňaté podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění, převyšující tyto příjmy; obdobně to platí pro výdaje 
(náklady) hrazené z prostředků, jejichž zdrojem byl u poplatníka daně z příjmů právnických osob bezúplatný příjem 
od daně osvobozený nebo příjem, který nebyl předmětem daně; toto ustanovení se u veřejně prospěšných 
poplatníků nepoužije pro výdaje vynaložené na úrokové příjmy, které podléhají zvláštní sazbě daně; obdobně to 
platí pro použití prostředků z kapitálového dovybavení. 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=6&T=989
https://www.codexisuno.cz/9f0
https://www.codexisuno.cz/9f1
https://www.codexisuno.cz/9f2
https://www.codexisuno.cz/9f2
https://www.codexisuno.cz/9f3
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Přehled – Veřejně prospěšný poplatník (VPP)
Ing. Pěva Čouková
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 2 / 2 Pěva Čouková 

Zdanění veřejně prospěšného poplatníka 
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§ 19/1/a ZDP 
Osvobozený 

členský příspěvek 

Osvobozuje se členský příspěvek podle stanov, statutu, zřizovacích nebo zakladatelských listin, přijatý 
1. zájmovým sdružením právnických osob, u něhož členství není nutnou podmínkou k provozování předmětu 

podnikání nebo výkonu činnosti,  
2. spolkem, který není organizací zaměstnavatelů, 
3. odborovou organizací, 
4. politickou stranou nebo politickým hnutím, nebo evropskou politickou stranou, nebo 
5. profesní komorou s nepovinným členstvím s výjimkou Hospodářské komory České republiky a Agrární komory 

České republiky. 
§ 25/1/zo  

ZDP 
Daňově 

neuznatelné 
Členské příspěvky 

Daňově neuznatelný je členský příspěvek hrazený poplatníkem příjemci, který je u tohoto příjemce osvobozen 
od daně. 

§ 24/2/d ZDP 
Daňově uznatelné 
členské příspěvky 

Daňově uznatelné jsou ty, kde je členství povinné podle zvláštního právního předpisu – např. KDP ČR nebo je 
nutnou podmínkou pro provozování činnosti, dále členství v Hospodářské komoře, Agrární komoře… 

 
Tyto příspěvky jsou u příjemce příspěvků zdaněny, protože nejsou osvobozeny podle § 19/1/a ZDP 
 

N
ad

ac
e 

§ 19/1/r ZDP 
osvobození 

Osvobozuje se výnos nadace, která je veřejně prospěšným poplatníkem z majetku vloženého do nadační jistiny 
a příjem z jejího prodeje, pokud tento příjem slouží jen k účelu, ke kterému byla nadace zřízena a pokud nebyl 
nadací použit v rozporu se zákonem. 

O
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§ 19b ZDP 
VPP 

(2) „Od daně z příjmů právnických osob se osvobozuje bezúplatný příjem 

b) poplatníka, který je 
1. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území České republiky, pokud je nebo bude využit pro účely 

vymezené v § 15 odst. 1 ZDP nebo § 20 odst. 8 ZDP nebo jeho kapitálové dovybavení, 
2. veřejně prospěšným poplatníkem se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího 

Evropský hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho právní forma, předmět činnosti a způsob využití 
předmětu bezúplatného nabytí obdobný právní formě, předmětu činnosti a způsobu využití těch poplatníků, 
jejichž příjmy jsou osvobozeny podle bodu 1  

3.územním samosprávným celkem nebo jím zřízenou příspěvkovou organizací, dobrovolným svazkem obcí, 
veřejnou výzkumnou institucí, veřejnou vysokou školou nebo Regionální radou regionu soudržnosti, mají-li 
sídlo na území České republiky,  

4. právnickou osobou se sídlem na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský 
hospodářský prostor než České republiky, je-li jeho právní forma a předmět činnosti obdobný právní formě 
a předmětu činnosti poplatníka uvedeného v bodě 3, 

c) plynoucí do veřejné sbírky, na humanitární nebo charitativní účel,  
d) přijatý z veřejné sbírky, 
e) členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. 
 

(3) Osvobození bezúplatných příjmů uvedených v odstavci 2 písm. b) až d) se nepoužije, pokud ho poplatník 
neuplatní. Rozhodnutí poplatníka o uplatnění nebo neuplatnění osvobození bezúplatných příjmů nelze zpětně 
měnit. 

     
 Poznámka Účetního Portálu: 
 Při porušení podmínky použití prostředků, budou tyto zpětně zdaněny podle § 23 odst. 3 písm. a) bod 3 ZDP. 
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§ 20 odst. 7 ZDP 

Veřejně prospěšný poplatník s výjimkou obce, kraje, poskytovatele zdravotních služeb, který má oprávnění 
k poskytování zdravotních služeb podle zákona upravujícího zdravotní služby, a profesní komory a poplatníka 
založeného za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů, kteří nejsou organizací zaměstnavatelů, 
může základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 1 000 000 Kč, 
použije-li prostředky získané touto úsporou na dani v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) 
prováděných nepodnikatelských činností. V případě, že 30 % snížení činí méně než 300 000 Kč, lze odečíst částku 
ve výši 300 000 Kč, maximálně však do výše základu daně.  
Veřejná vysoká škola, obecně prospěšná společnost nebo ústav, které jsou soukromou vysokou školou podle zákona 
upravujícího vysoké školy, a veřejná výzkumná instituce mohou základ daně zjištěný podle odstavce 1 snížený 
podle § 34 dále snížit až o 30 %, maximálně však o 3 000 000 Kč, použijí-li prostředky získané touto úsporou na dani 
v následujícím zdaňovacím období ke krytí nákladů (výdajů) na vzdělávání, vědecké, výzkumné, vývojové nebo 
umělecké činnosti a v případě, že 30% snížení činí méně než 1 000 000 Kč, mohou odečíst částku ve výši 
1 000 000 Kč, maximálně však do výše základu daně. 
 
Lhůta pro kvalifikované použití prostředků získaných úsporou (ve výši daně) je nově jeden rok – následující 
zdaňovací období (dříve 3 roky).  

 
 

https://www.ucetni-portal.cz/prehledy/
https://www.codexisuno.cz/9f4
https://www.codexisuno.cz/9f4
https://www.codexisuno.cz/9f5
https://www.codexisuno.cz/9f6
https://www.codexisuno.cz/9f7
https://www.codexisuno.cz/9f9
https://www.codexisuno.cz/9f9
https://www.codexisuno.cz/9fa
https://www.codexisuno.cz/9fb
https://www.codexisuno.cz/9fc
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