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Promíjení místního poplatku 
za komunální odpad  

 

Individuální promíjení se týká pouze poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

Individuální prominutí bylo do zákona o místních poplatcích vráceno v roce 2015. 

Prominout lze však i starší poplatky a jejich příslušenství. 

 

K prominutí samotného poplatku může dojít pouze výjimečně. 

 

Poplatník musí obecní úřad o prominutí řádně požádat, a zejména uvést důvody 

pro prominutí. 

 

Přijetí žádosti o prominutí samotného poplatku není zpoplatněno. 

 

Správní poplatek se platí pouze za přijetí žádosti o prominutí příslušenství poplatku 

v částce vyšší než 3 000 Kč.  

 

Obecní úřad musí vydat rozhodnutí o žádosti. 

 

Prominout lze i uhrazené poplatky. Nejpozději lze poplatky prominout do uplynutí 

lhůty pro placení poplatku. 

Výchozí právní úprava (§ 16a zákona o místních poplatcích) 

Obecní úřad může na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu zcela 

nebo částečně prominout poplatek podle § 10b nebo jeho příslušenství, lze-li to s přihlédnutím 

k okolnostem daného případu ospravedlnit. 

Obecní úřad může poplatek prominout 

 na prominutí není právní nárok = ombudsman nemůže nařídit prominutí poplatku 

(může se však za poplatníky „přimluvit“) 

 obecní úřad aplikuje správní uvážení → priority jednotlivých obcí se mohou lišit 

 správní uvážení nesmí vybočovat ze zákonných mezí, být svévolné či diskriminační a vydání 

rozhodnutí musí předcházet řádný procesní postup 
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Promíjení má svá pravidla, které obecní úřad musí dodržet. Jejich dodržování 

může v mezích svých pravomocí „kontrolovat“ ombudsman, krajský úřad i soud. 

Obecní úřad může poplatek prominout z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu 

 co je tvrdost právního předpisu, není nikde stanoveno → je to neurčitý právní pojem 

 právním předpisem se rozumí nejen zákon o místních poplatcích, ale také například daňový 

řád, zákon o evidenci obyvatel, obecně závazná vyhláška atd. 

 tvrdostí právního předpisu se rozumí jeho negativní dopad na případ poplatníka 

(např. paušální charakter poplatku v kombinaci s dalšími specifickými okolnostmi případu, 

vznik poplatkové povinnosti v důsledku zpětného zaevidování trvalého pobytu, nemožnost 

změny evidence trvalého pobytu atd.) 

 

Obecní úřad se musí v rozhodnutí vypořádat s tím, zda v případě poplatníka byla 

splněna podmínka existence tvrdosti právního předpisu. 

Obecní úřad může poplatek prominout z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu, lze-li to 
s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit 

 zjednodušeně jde o to, jak tvrdost právního předpisu působí v individuálním případě 

 co jsou ospravedlnitelné důvody, není nikde stanoveno → je to neurčitý právní pojem 

 ospravedlnitelný důvod může spočívat například ve specifické sociální situaci poplatníka, 

ve specifickém zdravotním stavu, ve specifickém postavení nezletilých poplatníků 

za poplatková období před rokem 2016 atd. 

 

Obecní úřad se musí v rozhodnutí vypořádat s tím, zda v případě poplatníka existují 

ospravedlnitelné důvody, či nikoliv. 

Četnost porušení povinností při správě poplatků (§ 259c daňového řádu) 

 obecní úřad má zohlednit četnost porušování povinností při správě poplatku 

(zejména v případě žádosti o prominutí příslušenství) 

 nemusí jít nutně o negativní kritérium (obecní úřad může přihlédnout k tomu, 

že jde o ojedinělé porušení povinností poplatníka) 

Co by mělo rozhodnutí o prominutí mimo základních náležitostí obsahovat? 

 shrnutí žádosti poplatníka a důvodů, na jejichž základě se prominutí dovolává  

 posouzení toho, zda některý předpis působí v konkrétním případě tvrdě 

 posouzení toho, zda existují v konkrétním případě ospravedlnitelné důvody 

 zohlednění četnosti porušování povinností při správě poplatků 

 realizace správního uvážení – úřad promine/promine částečně/nepromine
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Nevypořádá-li se obecní úřad řádně s důvody uvedenými v žádosti, je jeho rozhodnutí 

nepřezkoumatelné. Obecní úřad se vystavuje riziku zrušení rozhodnutí soudem. 

Co stojí naopak mimo předmět rozhodnutí o prominutí? 

 obecní úřad nemusí hájit zákonnost platebního výměru 

 není třeba vysvětlovat volbu konkrétního systému zpoplatnění 

 

Pomoci může metodické doporučení Ministerstva financí čj. MF - 33140/2016/3903-1, 

které obsahuje i vzory rozhodnutí. 

 

https://www.ochrance.cz/

