Městský úřad v Polici nad Metují
Odbor finančně správní
Masarykovo náměstí 98, PSČ 549 54

V Polici nad Metují, dne 23. května 2016
Váš dopis ze dne
16. 5. 2016
Číslo jednací
2016/2338/FSO
Vážený pane magistře,
v odpověď na Vaši žádost podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“/
ze dne 16.5.2016 Vám s ohledem na § 10 tohoto zákona sdělujeme následující:
Ve Vámi dotazovaném případě jsme ve věci vrácení přeplatku obdrželi jednu žádost o
vrácení přeplatku /na základě plných mocí byly zastoupeny další tři osoby/ - vztahovala se tedy
k vrácení přeplatků čtyřem poplatníkům. Městský úřad jako správce poplatku žádosti nevyhověl.
V odvolacím řízení pak nadřízený orgán v jednom případě zamítavé rozhodnutí městského úřadu
potvrdil a v ostatních třech případech vrátil věc k novému projednání se svými závaznými
doporučeními. V souladu s nimi pak správce poplatku znovu rozhodl tak, že dvěma z nich byl
přeplatek vrácen v plném rozsahu žádosti, jednomu poplatníkovi byl převeden na úhradu jiného
poplatku. Celkově tak bylo na přeplatcích vyplaceno 3.000 Kč.
V dané věci byla vydána dvě rozhodnutí o vrácení přeplatku. Jelikož v nich správce
poplatku plně žádosti vyhovuje, v souladu s §155 odst. 4 daňového řádu, rozhodnutí nezasílal. O
převedení přeplatku na úhradu jiného poplatku poplatníka v souladu s §154 odst. 5 daňového řádu,
vzhledem k jeho výši neinformoval. Vzhledem ke skutečnosti, že se uvedená rozhodnutí týkají
poplatníků, které zastupujete na základě plných mocí, přikládáme Vám jejich kopie v příloze.
K citaci ve Vámi podané žádosti: „Na základě uvedeného žádám, aby byl stejným způsobem
vrácen poplatek všem občanů města, kteří splňují podmínku osvobození od poplatku dle čl. 7.1.h
VoMP. A že jich jistě nebude málo (všichni vlastníci rekreačních staveb, bytů a RD s trvalým
pobytem ve městě, s výjimkou těch, kteří splňují podmínku spoluvlastnictví rekreační stavby s
osobou, která trvalý pobyt ve městě nemá).“ sdělujeme, že podle § 155 odst.2) zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů /dále jen „daňový řád“/ vracíme vratitelný přeplatek
poplatníkovi na základě žádosti. O vrácení přeplatku může žádat pouze poplatník, jehož se
konkrétní přeplatek týká. V řízení o vrácení přeplatku může poplatníka dle § 27 daňového řádu
zastoupit jeho zmocněnec na základě příslušné plné moci. V souladu s daňovým řádem není tedy
možné, aby třetí osoba žádala o vrácení přeplatku bez příslušného zplnomocnění.
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Není ani přípustné, abychom třetí osobě sdělili konkrétní údaje o konkrétních poplatnících /§
52 daňového řádu/. V souladu s § 52 odst.4 jí můžeme sdělit pouze zobecněné informace získané
při správě daní, z nichž nevyplývá, které osoby se týkají.
Na závěr uvádíme, že Vaší žádosti vyhovujeme zcela, v plném rozsahu. Proto nevydáváme
žádné rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací.

S pozdravem

Ing. Helena Ištoková
vedoucí finančně správního odboru
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