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O B E C   C H A L O U P K Y 
 

Obecnì závazná vyhlá�ka è. 2/2016 
ze dne 28.12.2016, 

o místním poplatku za provoz systému shroma�ïování, sbìru, pøepravy, 
tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních odpadù  

Zastupitelstvo obce Chaloupky se na svém 17. veøejném zasedání,   dne 28.12.2016 usneslo 
vydat na základì zákona è. 266/2015 Sb., o místních poplatcích, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona è. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, tuto obecnì závaznou vyhlá�ku 
(dále jen �vyhlá�ka�).  
 

Èl.1 

Základní ustanovení 

(1) Obec Chaloupky vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. g) zákona è. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, poplatek za provoz systému 
shroma�ïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyu�ívání a odstraòování komunálních 
odpadù (dále jen �poplatek�). 

(2) Správu poplatku vykonává Obecní úøad Chaloupky (dále jen �správce poplatku�). V 
øízení ve vìcech poplatku se postupuje podle zákona è. 280/2009 Sb., daòový øád, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, pokud zákon è. 266/2015 Sb., o místních poplatcích, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù, nestanoví jinak.  

 
 

Èl.2 

Poplatník 

(1) Poplatek platí: 

a) fyzická osoba,  

1. která má na území obce Chaloupky trvalý pobyt, 

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské 
republiky povolen trvalý pobyt nebo pøechodný pobyt na dobu del�í 
ne� 90 dnù, 

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincù na území Èeské republiky 
pobývá na území Èeské republiky pøechodnì po dobu del�í 3 mìsícù, 

4. které byla udìlena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo doèasná ochrana podle zákona upravujícího doèasnou ochranu 
cizincù, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu na území obce Chaloupky 

urèenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dùm, ve kterých není hlá�ena 
k pobytu �ádná fyzická osoba, a to ve vý�i odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu; má-li ke stavbì urèené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 

spoleènì a nerozdílnì. 
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(2) Za fyzické osoby tvoøící domácnost mù�e poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby 
�ijící v rodinném nebo bytovém domì mù�e poplatek platit vlastník nebo správce. 
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku 

oznámit jméno, popøípadì jména, pøíjmení a data narození osob, za které poplatek 
platí. 

Èl.3 

Ohla�ovací povinnost 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti 
nejpozdìji do 15 dnù ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pøípadnì 

dolo�it existenci skuteèností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatkové povinnosti.  

(2) Poplatník dle Èl.2 odst. 1 písm. a) této vyhlá�ky je povinen ohlásit správci poplatku 
jméno, popøípadì jména, a pøíjmení, rodné èíslo, popøípadì jiný obecný identifikátor, 

stanoví-li tak zákon a byl-li pøidìlen, místo pobytu, popøípadì dal�í adresu 

pro doruèování. 

(3) Poplatník dle Èl.2 odst. 1 písm. b) této vyhlá�ky je povinen ohlásit správci poplatku 
jméno,  popøípadì jména,  a pøíjmení,  rodné èíslo,  popøípadì jiný obecný  identifikátor, 

stanoví-li tak zákon a byl-li pøidìlen, místo pobytu, popøípadì dal�í adresu 

pro doruèování, evidenèní nebo popisné èíslo stavby urèené k individuální rekreaci 

nebo rodinného domu. V pøípadì bytu je poplatník povinen ohlásit popisné èíslo 
stavby, ve které se byt nachází. Není-li tato stavba oznaèena evidenèním nebo 

popisným èíslem, uvede poplatník parcelní èíslo pozemku, na kterém je tato stavba 
umístìna.  

(4) Stejným zpùsobem a ve stejné lhùtì jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku 
zánik své poplatkové povinnosti v dùsledku zmìny pobytu nebo v dùsledku zmìny 
vlastnictví ke stavbì urèené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu. 

(5) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydli�tì na území èlenského státu Evropské unie, 

jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodáøském prostoru nebo �výcarské 
konfederace, uvede také adresu svého zmocnìnce v tuzemsku pro doruèování. 

(6) Dojde-li ke zmìnì údajù uvedených v ohlá�ení, je poplatník povinen tuto zmìnu 
oznámit do 15 dnù ode dne, kdy nastala. 

Èl.4 

Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku èiní 700,- Kè a je tvoøena: 

a) z èástky  89,-- Kè za osobu uvedenou v Èl.2 a  kalendáøní rok a 

b) z èástky 611,- Kè stanovené na základì skuteèných nákladù obce za nejbli��í 
pøedchozí kalendáøní rok, za nìj� jsou ji� obci známé definitivní náklady1 na sbìr a 
svoz netøídìného komunálního odpadu za osobu uvedenou v Èl.2 a kalendáøní 
rok. 

(2) Rozúètování skuteèných nákladù mìsta za rok uvedený v odst. 1 písm. b) je uvedeno 
v pøíloze, která tvoøí nedílnou souèást této vyhlá�ky.  
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(3) V pøípadì zmìny místa pobytu fyzické osoby, zmìny vlastnictví stavby urèené 
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v prùbìhu kalendáøního roku 

se poplatek platí v pomìrné vý�i, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù pobytu 

nebo vlastnictví v pøíslu�ném kalendáøním roce. Dojde-li ke zmìnì v prùbìhu 
kalendáøního mìsíce, je pro stanovení poètu mìsícù rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto mìsíce. 

 

Èl.5 

Splatnost místního poplatku a jeho placení 

(1) Poplatek je splatný jednou roènì, a to nejpozdìji do 30. èervna pøíslu�ného 
kalendáøního roku. 

(2) Platba poplatku se provede následujícími zpùsoby: 

a) bezhotovostní platbou na úèet obce Chaloupky, 

b) slo�enkou na úèet obce Chaloupky, 

c) hotovì na Obecním úøadu Chaloupky. 

(3) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek 
splatný nejpozdìji do 15. dne mìsíce, který následuje po mìsíci, ve kterém poplatková 
povinnost vznikla, nejpozdìji v�ak do konce pøíslu�ného kalendáøního roku. 
 
 

Èl.6 

Osvobození a úlevy 

(1) Od úhrady poplatku jsou osvobozeny fyzické osoby: 

a) které dolo�í �e, od 01.01. do 31.12. pobývají mimo území Èeské republiky, 

b) které bydlí na ubytovnách a dolo�í, �e hradí poplatek v nájmu èi poplatku za 
ubytování a majitel nemovitosti hradí poplatek pøímo AVE CZ odpadové 
hospodáøství s.r.o. 

c) které jsou umístìny do dìtského domova pro dìti do 3 let vìku, �kolského 
zaøízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo �kolského zaøízení pro 
preventivnì výchovnou péèi na základì rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 

d) které jsou umístìny do zaøízení pro dìti vy�adující okam�itou pomoc na základì 
rozhodnutí soudu, na �ádost obecního úøadu obce s roz�íøenou pùsobnosti, 
zákonného zástupce dítìte nebo nezletilého, 

e) která je jako nezaopatøené dítì umístìna v domovì pro osoby se zdravotním 
posti�ením na základì rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální 
slu�by, 

f) která je umístìna v domovì pro osoby se zdravotním posti�ením, domovì pro 
seniory, domovì se zvlá�tním re�imem nebo chránìném bydlení 

g) které dolo�í, �e jsou celoroènì ve výkonu trestu odnìtí svobody, 
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h) ubytované mimo Chaloupky, které dolo�í, �e hradí poplatek obci, kde �ijí, ale 
nemají zde trvalý pobyt,  

 

(2) Poplatek se sni�uje fyzickým osobám, které mají trvalý pobyt na území obce 
Chaloupky, ale studují a dolo�í, �e v dobì studia pobývají mimo obec, na 50 % sazby 
poplatku.  

(3) Poplatek se mù�e prominout pøi mimoøádných, zejména �ivelných pohromách v�em 
poplatníkùm zasa�eným touto událostí. Rozhodnutí se vyvìsí na úøední desce. 

(4) Podle § 16a zákona è.266/2015 SB., mù�e obecní úøad na �ádost poplatníka 
prominout z dùvodu odstranìní tvrdosti právního pøedpisu zcela nebo èásteènì 
poplatkovou povinnost nebo její pøíslu�enství, lze�li to s pøihlédnutím k okolnostem 
daného pøípadu ospravedlnit. 

 

Èl.7 

Navý�ení poplatku  

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem vèas nebo ve správné vý�i, vymìøí 
mu správce poplatku poplatek platebním výmìrem nebo hromadným pøedpisným 
seznamem. 

(2) Vèas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo èást tìchto poplatkù mù�e správce 
poplatku zvý�it a� na trojnásobek; toto zvý�ení je pøíslu�enstvím poplatku. 

(3) V pøípadì nezaplacení k 1.7.2017 se èástka poplatku zvy�uje na dvojnásobek, tj. 
1.400,- Kè, v pøípadì nezaplacení k 1.10.2017 se èástka poplatku zvy�uje na 
trojnásobek, tj. 2.100,- Kè. 

  

Èl.8 

Odpovìdnost za zaplacení poplatku 

(1) Je-li poplatník v dobì vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají 
za zaplacení poplatku jeho zákonní zástupci (opatrovníci) spoleènì a nerozdílnì; 
zákonný zástupce (opatrovník) má v takovém pøípadì stejné procesní postavení jako 
poplatník. 

(2) Nezaplatí-li poplatek ani jeden ze zákonných zástupcù (opatrovníkù), vymìøí správce 
poplatku poplatek jednomu z nich. 

 

Èl.9 

Závìreèná ustanovení 

(1) Tuto obecnì závaznou vyhlá�ku schválilo Zastupitelstvo obce Chaloupky usnesením 
èíslo 17,  bod 11, ze  VZ ZO dne 28. 12. 2016. Poplatkové povinnosti vzniklé pøed 
nabytím úèinnosti této vyhlá�ky se posuzují podle dosavadních právních pøedpisù. 





   

 

       

      

        Pøíloha k obecnì závazné vyhlá�ce è.     2/2016 

 

 

 

Rozúètování nákladù na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu na osobu 

za kalendáøní rok 2016    

 

 

Obec Chaloupky stanovuje druhou èást místního poplatku podle Èl.4  odst. 1 písm. b)  
vyhlá�ky  na základì nákladù mìsta na sbìr a svoz netøídìného komunálního odpadu 
za nejbli��í kalendáøní rok, za nìj� jsou ji� mìstu známé definitivní náklady na sbìr a 
svoz netøídìného komunálního odpadu.  

          

 

         Rozúètování  nákladù  na  sbìr  a  svoz  netøídìného komunálního odpadu na osobu je  
         následující: 
 

                                            celkové skuteèné náklady 

                                            r. 2016 v Kè        400.032,-                               

         náklady na osobu  =  ---------------------------           =    ----------------   =   611,-- Kè 

                                            poèet poplatníkù                     655,- 

         

 

 

         Z  této èástky je stanovena sazba poplatku pro Èl.4 odst. 1 písm. b) vyhlá�ky ve vý�i  

          700,- Kè. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


