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NÁZEV: 
Odpis pohledávek za nezletilé poplatníky – komunáln í odpad  

 

ANOTACE: 
V návaznosti na aktuální judikaturu správce daně odepíše nedoplatky za nezletilé z let 2014-2015 
vyměřené hromadným předpisným seznamem. 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města bere na vědomí, že správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů odepíše na 
podrozvahový účet nedoplatky za nezletilé poplatníky za období 1.1.2014 – 31.12.2015 
vyměřené hromadným předpisným seznamem. 
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Popis: 
Nedoplatky za poplatníky s trvalým pobytem na ohlašovně úřadu (Žižkova 227/1) byly za období 
1.1.2014 – 31.12.2015 vyměřeny hromadným předpisným seznamem (dále jen „HPS“). Dle tehdy 
platné právní úpravy bylo možné nedoplatek za nezletilého poplatníka vyměřit buď nezletilému 
poplatníkovi, nebo jeho zákonnému zástupci. Správce poplatku postupoval v souladu s platnou 
právní úpravou a vyměřil nedoplatky HPS jmenovitě nezletilým poplatníkům. 
Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 8.8.2017, sp. Zn. PI. ÚS 9/15 vyslovil protiústavnost 
ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZoMP“) ve znění účinném do 30. června 2012, a to v rozsahu, 
v němž ukládalo povinnosti nezletilým poplatníkům. 
Je jen otázkou času, kdy se ústavní soud obrátí další dlužník, který čelí exekuci za nedoplatek na 
poplatku za odpad za období let 2012 - 2015, kdy byl nezletilý. Lze předpokládat, že ústavní soud 
bude postupovat stejně. 
Jelikož v příslušném období byly nedoplatky na HPS vyměřeny jmenovitě nezletilému dítěti, nelze 
takto vyměřený nedoplatek vymáhat na jeho zákonných zástupcích. HPS se doručuje zveřejněním 
na úřední desce po dobu 30ti dnů. Správce daně takto může vyměřit veškeré nedoplatky a 
doručení tohoto exekučního titulu není spojeno s dalšími finančními náklady, jako je tomu při 
doručování jednotlivých písemností doporučeným dopisem (dnes cca 50,-Kč). Umožní vydání i 
stovek exekučních titulů jedním hromadným úkonem. Správce místního poplatku za KO využívá 
HPS k vyměření nedoplatků za osoby hlášené k trvalému pobytu na ohlašovně MěÚ, které správci 
poplatku nesdělili žádné kontaktní údaje, nemají datovou schránku ani adresu pro doručování 
v registru obyvatel. Nedoplatky jsou takto vyměřovány stovkám poplatníků, cca 400-500 lidí, od 
roku 2016 již jen zletilým. 
Odpis pohledávek na podrozvahu se týká cca 180-ti p oplatník ů, kteří byli v dob ě vzniku 
nedoplatku nezletilí, v ětšina z nich stále nezletilá je. Nedoplatek za každ ého nezletilého 
poplatníka za jeden kalendá řní rok činí maximáln ě 580,-Kč, za oba kalendá řní roky celkem 
maximáln ě 1.160,-Kč. Celková odepsaná částka bude činit zaokrouhlen ě 92 tisíc korun.  
Nedoplatky se snažíme vymáhat po zákonných zástupcích nezletilých upomínáním. Zákonní 
zástupci nezletilých dětí z ohlašovny jsou sami až na výjimky hlášeni k pobytu na ohlašovně 
tohoto, případně jiného městského úřadu. Kontaktní údaje nám takové osoby nesdělují, informace 
o tom, že na jejich osobních daňových účtech správce daně eviduje nedoplatek, jim nedokážeme 
účinně doručit. Na dobrovolné plnění ze strany těchto lidí se nelze spoléhat. 
V ostatních případech, kdy bylo nezletilé dítě hlášeno k pobytu na jiné adrese než ohlašovna 
úřadu, postupoval správce poplatku tak, že nedoplatek vyměřil jednomu zákonnému zástupci, od 
roku 2016 oběma zákonným zástupcům společně a nerozdílně. U takto vyměřených nedoplatků za 
nezletilé lze dluh vymáhat na zákonném zástupci, kterému byl nedoplatek vyměřen. 
Nedoplatky vyměřené HPS nezletilým nyní nelze uplatnit v exekuci. Proto navrhujeme vést je na 
podrozvahovém účtu, kde je budeme evidovat a můžeme přijmout platbu. Pokud nedoplatky 
nebudou do 6 let vymoženy, budou odepsány z podrozvahového účtu v souladu s daňovým 
řádem. 
 
 
Geneze případu 
Vyměření nedoplatků hromadným předpisným seznamem 
Změna zákonné úpravy – judikát NS 
 
 
Návrh řešení 
Viz Popis a Návrh usnesení 
 
 



 

Varianty návrhu usnesení 
- 
 
Doporu čení předkladatele  
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
Stanoviska  
Projednáno s finančním odborem. 


