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Pravidla pro částečné nebo úplné prominutí  

místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů  

nebo jeho příslušenství 
 

 
1. Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů nebo jeho příslušenství (dále jen poplatek nebo jeho 
příslušenství) je v souladu s ustanovením § 16a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o místních poplatcích), možné částečně nebo úplně 

prominout na žádost poplatníka z důvodu odstranění tvrdosti právního předpisu a lze-li to 

s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. 
 

2. Odstraněním tvrdosti právního předpisu se dle metodického doporučení ministerstva financí (čj. MF 
– 33 140/2016/3903 – 1 – ref. JUDr. H. Žemlová) rozumí právní institut, jehož účelem je řešení 

výjimečných případů, kdy aplikace zákona o místních poplatcích by vedla ke zvlášť tíživým 

důsledkům pro poplatníka. 
 

3. Důvodem pro částečné nebo úplné prominutí poplatku nebo jeho příslušenství není např. tvrzení 
poplatníka, že nemá dostatek finančních prostředků, faktický pobyt poplatníka mimo místo jeho 
trvalého bydliště apod. 
 

4. V souladu s ustanovením § 259c zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen daňový řád), musí při posouzení žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství 
správce poplatků zohlednit četnost porušování povinností při správě poplatků poplatníkem. 
Prominutí není možné, pokud poplatník v posledních 3 letech závažným způsobem porušil 
poplatkové právní předpisy. 
 

5. V případě zamítnutí žádosti o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství lze novou žádost podat 
nejdříve po 60 dnech ode dne oznámení zamítavého rozhodnutí. V této nové žádosti musí poplatník 
uvést jiné důvody než ty, které již obsahovala žádost původní, jinak bude nová žádost odložena (§ 
259 odst. 3 daňového řádu). 
 

6. Každá žádost o prominutí poplatku nebo jeho příslušenství bude posuzována individuálně. 
 

7. Žádost o povolení prominutí poplatku nebo jeho příslušenství ve výši přesahující částku 3 000 Kč 
podléhá správnímu poplatku ve výši 1 000 Kč (položka 1 odst. 1 písm. c) a písm. g) přílohy zákona  
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). 
 

8. O prominutí nedoplatku v částce nad 20 000 Kč rozhoduje zastupitelstvo městského obvodu. 
 

9. Tato pravidla nabývají účinnosti dnem schválení radou městského obvodu; pravidla byla schválena 
na jednání rady městského obvodu dne 1.11.2017 usnesením č. 607. 
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