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Zpráva č.
čj.: MěÚ/33671/2020/FO

Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 5/2020,
o místnim poplatku za provoz systému shromažd'ováni,

sběru, přepravy, třÍdění, využívánÍ a odstraňování
komunálních odpadů.

Předkládá: JUDr. Vlastislav Málek, starosta

V'ypracovali: vedoucí odboru financí
referentky odboru financi

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo města Čáslavi po projednání svým usnesením č. ...... schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.

Důvodová zpráva:
V návrhu nové Obecně závazné vyhlášky č. 5/2020, o místním poplatku za provoz
systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů nedochází ve srovnání s rokem 2020 k žádným změnám
(změnu je nutné provést pouze v ČI. 4 odst. 2, ve kterém se uvádějí skutečné
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu vždy za předcházející
kalendářní rok). Sazba poplatku, úlevy a osvobození od poplatku i splatnost poplatku
zůstávají stejné jako v roce 2020.



OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ČÁSLAVI Č. 5/2020,
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ,

SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Zastupitelstvo města Čáslavi se na svém zasedání dne 14.12.2020 usnesením
č. ZM/..../2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o mistnIch
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně
závaznou vyhlášku Města Čáslavi č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, třídění, využívánÍ a odstraňováni komunálních odpadů
(dále jen ,,tato vyhláška"):

ČI. 1
Úvodní ustanoveni

(l) Město Čáslav touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažd'ování, sběru, přepravy, tříděnÍ, využivání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen ,,poplatek").

(2) Správcem poplatku je Městský úřad Čáslav (dále jen ,,správce poplatku").'

ČI. 2
Poplatník

(l) Poplatníkem se rozumí a poplatek platí:'

a) fyzická osoba přihlášená ve městě Čáslavi,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuálnl rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výš'
odpovÍdajÍcÍ poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuálnI rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo vÍce osob,
jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce
tohoto rodinného nebo bytového domu, Osoby, které platí poplatek za vÍce fyzických
osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození osob, za které poplatek platí,'

' § 15 odst. l zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon
o místních poplatcích")

' § lOb odst. l zákona o místních poplatcích
' § lOb odst. 2 zákona o místních poplatcích
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ČI. 3
Ohlašovací povinnost

(l) Poplatník uvedený v ČI. 2 odst.
poplatku vznik své poplatkové
povinnost platit poplatek vznikla
zánik své poplatkové povinnosti
uvede jméno, popřípadě jména,
pro doručování.

1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci
povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdv ŕňL
a ve stejné lhůtě je povinen ohlásit správci poplatku

v důsledku změny přihlášení. V ohlášenI poplatník
a příjmenÍ, místo přihlášení, popřípadě další adresu

(2) Poplatník uvedený v ČI. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky má povinnost ohlásit správci
poplatku vznik i zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne
doručení listiny, ve které je uvedeno datum zápisu vlastnického práva či jeho změny do
katastru nemovitosti. V ohlášení poplatník uvede jméno, popřípadě jména, a přÍjmení,
místo přihlášení, popřípadě další adresu pro doručování. V případě staveb určených
k individuálnI rekreaci nebo rodinných domů, ve kterých není přihlášená žádná fyzická
osoba, je tento poplatník povinen současně ohlásit evidenční nebo popisné číslo t'"chtc'
staveb nebo domů, a nejsou-li tyto stavby či domy označeny evidenčním nebo
popisným číslem i parcelní číslo pozemku, na kterém jsou tyto stavby či domy
umístěny, V případě bytů, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, je tento
poplatník povinen současně ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se
tyto byty nacházejí a čísla těchto bytů, popřípadě popis umístěni bytů v budově, pokud
nejsou byty očÍs|ovány; není-li stavba, ve které se tyto byty nacházejí, označena
orientačním nebo popisným číslem, uvede poplatník v ohlášení parcelní číslo
pozemku, na kterém je stavba s byty umístěna.

(3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvniho státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.'

(4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu
oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato změna nastala.'

(5) Povinnost ohlásit údaje podle odstavce 1 a 2 nebo jejich změny se nevztahuje na údaje
zveřejněné pro tyto účely správcem poplatku na jeho úřední desce.

ČI. 4
Sazba poplatku

(l) Sazba poplatku činí 550,- KČ za kalendářní rok a je tvořena:

a) částkou O,- Kč za poplatníka a kalendářní rok a

b) částkou 550,- KČ, která byla stanovena na základě skutečných nákladů Města
Čáslavi na sběr a svoz netříděného komunálniho odpadu za rok 2020
připadajÍcÍch na jednoho poplatníka uvedeného v ČI. 2 odst. 1 této vyhlášky.

' § 14a odst. 3 zákona o inístních poplatcích
' § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
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(2) Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálnIho odpadu za rok 2020 činily:
6.995.769,00 KČ a byly rozúčtovány takto:
náklady 6.995.769,00 KČ : 10 240 (10 033 přihlášených osob na území města + 207
staveb určených k individuálni rekreaci, bytu a rodinných domů, ve kterých není
přihlášená žádná fyzická osoba) = 683,18 KČ. Z této částky je stanovena sazba
poplatku dle ČI. 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky ve výši 550,- KČ.

(3) V případě změny místa přihlášení poplatníka uvedeného v ČI. 2 odst. 1 písm. a) této
vyhlášky, v případě změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba a v případě změny
umistění podle ČI. 6 odst. 1 písm. a) až c) této vyhlášky v průběhu kalendářnIho roku,
se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení,
vlastnictví nebo urrňstění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu
kalendářnIho měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni
tohoto měsíce.'

ČI. 5
Splatnost poplatku

(l) Poplatek je splatný nejpozději do 30. dubna přjs|ušného kalendářního roku.

(2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek
splatný do konce druhého kalendářnIho měsíce, který následuje po kalendářním
měsíci, v němž poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce přis|ušného
kalendářního roku.

ČI. 6
Osvobozeni

(l) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle ČI. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
která:

a) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro
výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízeni pro preventivně
výchovnou péči na základě rozhodnuti soudu nebo smlouvy,

b) je umístěna do zařízeni pro děti vyžadujÍcÍ okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působnosti,
zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory,
domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení,

d) nastoupila k výkonu trestu odnětí svobody nebo vazby,

e) pobývá v zahraničí,

f) je přihlášená na adrese Městského úřadu Čáslav, která se prokazatelně zdržuje
mimo území města Čáslavi,

' § lOb odst. 6 zákona o místních poplatcích
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g) se narodila v průběhu příslušného kalendářního roku, přičemž osvobození od
poplatku se vztahuje pouze na kalendářní rok jejího narození.

(2) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle ČI. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky
v případě, že jsou na předmětných nemovitostech prováděny stavební úpravy
vyžadujÍcÍ stavební povolenI nebo ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, ve znění pozdějších předpisů,

(3) Nárok na osvobození od poplatku vzniká počínaje kalendářním měsícem, ve kterém
byly splněny skutečnosti uvedené v odstavcích 1 a 2.

(4) Nárok na osvobozeni od poplatku u poplatníků uvedených v odstavci 1 písm. a), b), C),
d), e) a f) a v odstavci 2 zaniká uplynutím kalendářního měsíce, který předchází
kalendářnímu měsíci, ve kterém pominuly skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a),
b), C), d), e) a f) a v odstavci 2. Zánik nároku na osvobození od poplatku jsou tito
poplatnIci povinni ohlásit správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, ve kterém
pominuly skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), b), C), d), e) a f) a v odstavci 2.

(5) Údaje rozhodné pro osvobození od poplatku dle odstavce 1 písm. a), b), C), d), f)
a odstavce 2 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, ve
kterém byly splněny skutečnosti uvedené v odstavci 1 písm. a), b), C), d), f) a v
odstavci 2. Údaje rozhodné pro osvobození od poplatku dle odstavce 1 písm. e) je
poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů od jeho návratu ze
zahraničí, nejpozději však do 31,12. přís|ušného kalendářního roku. V případě, že
poplatník údaje rozhodné pro osvobozeni ve výše uvedených lhůtách správci poplatku
neohlásí, nárok na osvobozeni od poplatku zaniká; za nesplněni této povinnosti nelze
uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy. Údaje rozhodné prč'
osvobození od poplatku dle odstavce 1 písm. g) není povinné správci poplatku
ohlašovat.

ČI. 7
Úleva

(l) Úleva ve výši 50% ze sazby poplatku dle ČI. 4 odst. 1 této vyhlášky se u poplatníka
uvedeného v ČI. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky poskytuje:

a) studentům ubytovaným po dobu celého ško|ního roku, který začíná v kalendářním
roce předcházejíckn příslušnému roku a konči v přIslušném roce, mimo město
Čáslav,

b) fyzickým osobám pobývajícím vÍce než 6 kalendářních měsíců v příslušném roce
mimo město Čáslav,

c) třetímu a každému dalšímu nezletilému dítěti žÍjÍcÍmu s rodiči ve společné
domácnosti,

d) poživatelům důchodu, kterým stravovací zařízení zajišt'uje pravidelný celoroční
odběr stravy v případě, že důchod je jejich jediným zdrojem příjmů,

e) osobám žĹjÍcÍm na území města Čáslavi, kde přístupová komunikace k domu
neumožňuje přímý svoz komunálních odpadů.
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(2) Vlastníkům staveb určených k individuálnI rekreaci, bytů nebo rodinných Cjřňů,
ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba se v případě, že jsou současně
poplatníky uvedenými v ČI. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, poskytuje úleva ve výši
50% ze sazby poplatku dle ČI. 4 odst. 1 této vyhlášky.

(3) Údaje rozhodné pro poskytnutí úlevy dle odstavce 1 písm. a) je poplatník povinen
ohlásit správci poplatku do 30.04. přís|ušného kalendářního roku. Údaje rozhodné pro
poskytnutí úlevy dle odstavce 1 písm. b), c), d) a e) je poplatník povinen ohlásit správci
poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne, ve kterém byly splněny skutečnosti uvedené
v odstavci 1 písm. b), C), d) a e). Údaje rozhodné pro poskytnuti úlevy dle odstavce 2 je
poplatník povinen ohlásit správci poplatku ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení listiny, ve
které je uvedeno datum zápisu vlastnického práva do katastru nemovitostí. V případě
že poplatník údaje rozhodné pro poskytnuti úlevy ve výše uvedených lhůtách správci
poplatku neohlásí, nárok na úlevu zaniká; za nesplněni této povinnosti nelze uložit
pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.

(4) Nárok na úlevu má jen poplatník, který v době uplatněni nároku na úlevu nemá vůči
Městu Čáslavi žádný dluh na místních poplatcích zavedených Městem Čáslaví.

ČI. 8
Navýšeni poplatku

(l) Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.7

(2) Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může správce poplatku zvýšit až na
trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvhn poplatku sledujíchn jeho osud.'

(3) Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru,'

ČI. 9
Odpovědnost za zaplaceni poplatku

(l) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti poplatku
nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravujÍcÍ jeho jmění, přechází poplatkoví"
povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo na tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postaveni jako poplatník.'°

(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci
nebo opatrovníkovi poplatníka."

(3) je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků vÍce, jsou povinni plnit poplatkovou
povinnost společně a nerozdilně,"

' § l l odst. l zákona o místních poplatcích
' § j] odst. 3 zákona o místních poplatcích
' § 146 odst. l zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,daňový řád")

1° § 12 odst. l zákona o místních poplatcích
" § 12 odst. 2 zákona o místních poplatcích
" § 12 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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ČI. 10
Přechodné a zrušovací ustanoveni

(l) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.

(2) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažd'ování, sběru, přepravy, třÍdění, využiváni a odstraňování
komunálních odpadů a Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 3/2020, kterou se
mění Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi č. 2/2019, o místním poplatku za p'"ovoz
systému shromažd'ováni, sběru, přepravy, tříděnÍ, využívánÍ a odstraňováni
komuná|ních odpadů.

ČI. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.

Martin Horský v.r.
místostarosta

jUDr. Vlastislav Málek v.r.
starosta

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
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