
Přiznání k místnímu poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství pro rok 2023 
                                                                      

Druh přiznání (nehodící se škrtněte )        řádné          dodatečné           

 

Adresa objektu, za který je přiznání podáváno : 
 

Obec : ……………………………………..….…                   Číslo popisné: ……………….…… 

 
„Zástupce“ poplatníků  : 
 

Příjmení: …………………….…..           Jméno: ……………….   Datum narození .………………….. 

 

Adresa : ………………………………………………………..... Telefon………….……..…………..       

(v případě, že je odlišná od adresy objektu) 

         Mail………………………………... 
 

1) Seznam poplatníků:       
Příjmení Jméno  Datum narození 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

……………………………..           ..…………………....  ……………… 

…………………………….. ……………………..  ……………… 

(v případě většího počtu poplatníků přiložte k přiznání seznam poplatníků s výše uvedenými údaji) 

 
Seznam poplatníků osvobozených od poplatku dle obecně závazné vyhlášky čl. 7 a dle zákona 

o místních poplatcích dle § 10g   

                                                       .    

Příjmení ………………..…     Jméno ……..…………..     Datum narození ……………… 

Důvod osvobození…………………………………..……………… 

Příjmení ………………..…     Jméno ……..…………..     Datum narození ……………… 

Důvod osvobození…………………………………..……………… 
 

 

Výpočet poplatku (sazba místního poplatku x počet poplatníků nebo objektů k individuální  rekreaci ) 

 

Sazba  poplatku  za rok 2023:     ………….,- Kč   x    počet …………  =  celkem k úhradě …….…….,- Kč 

 

Výběr režimu placení  (nehodící se škrtněte) 

                                     ročně                        pololetně               

 

Prohlašuji, že veškeré mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom(a) právních následků 

případného uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů. Dále prohlašuji, že jsem přiznání vyplnil dle 

„Poučení k vyplnění přiznání k místnímu poplatku“.  

 
 

V…………………………… dne …………………  podpis poplatníka/zástupce …………………………..   

       

         



 

Poučení k vyplnění přiznání k místnímu poplatku za komunální odpad 

 

1. Povinnost placení poplatku vyplývá z aktuálně platné Obecně závazné vyhlášky  obce Dolní Újezd o 

místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
 

2.    Sazba poplatku pro rok 2023 – dle  aktuálně platné Obecně závazné vyhlášky obce Dolní Újezd činí  900, -Kč  

 

3.   Význam jednotlivých údajů dle tiskopisu přiznání : 

• Druh přiznání –  Řádné přiznání se odevzdává při prvním podání. Dodatečné přiznání se podává při změně údajů 

uvedených na předchozím přiznání, a to v  termínu do 30 dnů  od vzniku těchto změn. 

• Adresa objektu – zde uveďte adresu objektu za který je přiznání podáváno. 

• „Zástupce“ poplatníků  – zde uveďte údaje např. o zástupci domácnosti, majiteli nebo správci rodinného nebo 

bytového domu, majiteli stavby sloužící k individuální rekreaci. 

• Seznam poplatníků -  zde uveďte údaje o všech poplatnících, za které bude poplatek hrazen včetně zástupce, 

pokud podléhá  poplatku dle OZV.          

• Seznam poplatníků osvobozených od poplatku – zde uveďte údaje o poplatnících osvobozených od poplatku dle     

čl. 7 obecně závazné vyhlášky: 
(1)  Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je1  

 

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 působností, 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. 

f) zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

(2)   Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která 

a) je třetím a každým dalším nezaopatřeným dítětem2 v domácnosti, 

b) je po dobu celého kalendářního roku umístěna v zařízení lůžkové zdravotní péče3 nebo v pobytovém zařízení 

sociálních služeb4 neuvedeném v odst. 1 tohoto článku,  

(3)  Od poplatku se osvobozuje osoba, která je poplatníkem dle čl.2 odst.1 písm. a) této vyhlášky a které poplatková 

povinnost vznikla současně i z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 

rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a to od poplatku podle čl. 2 

odst. 1 písm. b). 

(4)  Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je narozená 

v příslušném kalendářním roce, a to ve výši 1/12 sazby poplatku podle čl. 5 odst. 1. 

(5)  V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených 

touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.5 

• Výpočet poplatku – sazba x počet poplatníků nebo počet staveb sloužících k individuální  rekreaci. 

• Výběr režimu placení – škrtněte nehodící se způsob placení poplatku 

 

4.   Místní poplatek za komunální odpad je splatný v termínech dle obecně závazné vyhlášky. Platbu proveďte hotově  

      u správce poplatku nebo převodem z účtu. Při těchto platbách uveďte přesné údaje.  
   

 
1 § 10g zákona o místních poplatcích 
2 § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého: 

(1) Za nezaopatřené dítě se pro účely tohoto zákona považuje dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže 
a) se soustavně připravuje na budoucí povolání, nebo  

b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo  

c) z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Posuzování zdravotního stavu pro účely tohoto 
zákona upravuje zákon upravující organizaci a provádění sociálního zabezpečení. 

(2) Po skončení povinné školní docházky se do 18. roku věku považuje za nezaopatřené dítě také dítě, které je vedeno v  evidenci krajské pobočky Úřadu práce 

jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.  
(3) Za nezaopatřené dítě nelze však považovat dítě, které je poživatelem invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího stupně. 
3 § 9 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů 
4 zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích 


