OHLÁŠENÍ NÁROKU NA OSVOBOZENÍ

od místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
dle zákona o místních poplatcích 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění
a obecně závazné vyhlášky Obce Vikýřovice č. 04/2021
Jméno a příjmení ohlašovatele: ……………………………………………………………
Datum narození: ……………………………………………………………………………
Trvalé bydliště (přechodné nebo dlouhodobé u cizinců): ………………………………….
………………………………………………………………………………………………
Telefon: ………………………… E-mail: ………………………………………………...
Ohlašuji nárok na osvobození od místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství z následujících důvodů (viz informace na zadní straně ohlášení): 1)

□

jsem poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mám v této jiné
obci bydliště,

□

umístění do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

□

umístění do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního
úřadu s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

□

umístění v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo v chráněném bydlení,

□
□
□

na základě zákona omezení na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení,
pobyt v zahraničí nepřetržitě nejméně šest měsíců,
pobyt v zařízení s lůžkovou péčí poskytující léčebně rehabilitační péčí, ošetřovatelskou péči a paliativní péči
nepřetržitě nejméně šest měsíců,

□

vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena
žádná fyzická osoba a tato nemovitá věc je současně sídlem firmy.

Nárok na osvobození ohlašuji od 2) ……………………
V případě, že pominou důvody osvobození, pro které toto ohlášení podávám, zavazuji se
ohlásit tuto skutečnost správci poplatku a uhradit poplatek od doby, kdy důvody pro
osvobození od poplatku pominuly.
Přiložené listiny:

Místo a datum podání oznámení:
Podpis ohlašovatele:

(podpisem stvrzuji pravost a úplnost uvedených údajů)
1

) odpovídající zaškrtněte
) uveďte období, na které se vztahuje nárok na osvobození

2

Přijetí ohlášení (vyplní úřad):

Výňatky z obecně závazné vyhlášky č. 04/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Článek 4
Ohlašovací povinnost
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své poplatkové
povinnosti.
V ohlášení poplatník uvede6
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou
činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození od
poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst.1 písm. b) této vyhlášky, (tj. vlastník nemovité věci zahrnující
byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která
je umístěna na území obce), též identifikační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu
pro rodinnou rekreaci podle katastru nemovitostí.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne,
kdy nastala.8
Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku
automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup.
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9

Článek 7
Osvobození
(1)

(2)

(3)

(4)

Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci
bydliště,
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné
výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která
a) se zdržuje nepřetržitě nejméně šest měsíců v zahraničí,
b) pobývá nepřetržitě nejméně šest měsíců v zařízení s lůžkovou péčí poskytující léčebně rehabilitační péči,
ošetřovatelskou péči a paliativní péči13,
c) má zrušený údaj o místě trvalého pobytu a jejímž místem trvalého pobytu je sídlo správního orgánu, který
tento údaj úředně zrušil14.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a
tato nemovitá věc je současně sídlem firmy.
Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a
která je současně poplatníkem z důvodu přihlášení v obci.

______________________
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§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
12 § 10g zákona o místních poplatcích
13 § 5 odst. 2 písm. f, g), h) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
14 § 10 odst. 5 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
7

