
Informace o výsledcích kontrol přenesené působnosti vykonaných u městských částí 

hl. m. Prahy odborem daní, poplatků a cen za kalendářní rok 2020 

podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) 

 

1) Předmět kontrol: Kontrola výkonu přenesené působnosti na úseku místních a správních 

poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

včetně kontroly povolovacího procesu na úseku hazardních her podle zákona 

č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, v řízení podle 

zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a kontroly vyřizování žádostí o 

poskytnutí informací týkajících se kontrolované agendy podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

2) Počet vykonaných kontrol: Na rok 2020 bylo plánováno provedení 21 kontrol. Bylo 

provedeno 17 kontrol (15 + 2 kontroly plnění opatření přijatých k odstranění nedostatků 

zjištěných při kontrolách v minulém období). 4 kontroly původně naplánované na říjen 

a listopad roku 2020 budou z důvodu šíření viru SARS-CoV-2 a přijímanými 

opatřeními k jeho zamezení provedeny nebo zahájeny v lednu 2021. 

3) Zjištění (nejčastější):  

 Chybějící splnění ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku ve spisech 

poplatkových subjektů. 

 Neevidování podání poplatkových subjektů v systému spisové služby. 

 Nedodržování terminologie „způsobů“ užívání veřejného prostranství podle 

obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, ve znění pozdějších předpisů.  

 Nejednoznačné či nesrozumitelné označení zpoplatňovaných míst u místního 

poplatku za užívání veřejného prostranství.  

 Nesprávné posouzení osoby poplatníka u místního poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 Vydaná rozhodnutí neobsahovala všechny náležitosti stanovené v § 102 

daňového řádu. 

4) Opatření k nápravě:  byla uložena opatření k nápravě zjištění uvedených v bodě 3) 
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