Informace k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
(dále jen poplatek za komunální odpad) od 1.1.2021
Informace k poplatku za komunální odpad můžete získat
 na Odboru finančním MÚ Tišnov, budova radnice, 1. poschodí, dveře č. 323
 telefon 549 439 838
 email: alena.laskova@tisnov.cz
Formuláře k místnímu poplatku za komunální odpad jsou zveřejněny na stránkách města (www.tisnov.cz) –
(potřebuji vyřídit – žádosti a formuláře – finanční odbor – místní poplatek za komunální odpad).
Poplatníkem je
1) fyzická osoba přihlášená v obci,
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o
dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
2) fyzická osoba, která má na území města Tišnova ve vlastnictví nemovitost (stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt, rodinný dům), ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li k nemovitosti vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně.
Ohlašovací povinnost
nemusí plnit poplatníci při vzniku poplatkové povinnosti z důvodu trvalého pobytu a při zániku z důvodu
změny trvalého pobytu a úmrtí – podrobnosti jsou uvedeny ve sdělení k OZV na úřední desce
Ostatní poplatníci jsou povinni ohlásit vznik a zánik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
jim povinnost platit tento poplatek vznikla.
Sazba poplatku
 město Tišnov - 660,- Kč
 místní části Hajánky, Hájek, Jamné, Pejškov - 560,- Kč (po úlevě)
V případě vzniku poplatkové povinnosti v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.
Úleva se poskytuje
 ve výši 100 Kč poplatníkům, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu nebo mají ve vlastnictví stavbu
určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba, na území místních částí Hajánky, Hájek, Jamné a Pejškov
 ve výši 400 Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli po celých 12 měsíců předchozího kalendářního roku
poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi (lze prokázat rozhodnutím nebo oznámením
o přiznání, zvýšení nebo snížení dávky)
 ve výši 150 Kč poplatníkům, kteří prokáží, že byli v předchozím kalendářním roce po dobu delší než 6
měsíců a kratší než 12 měsíců poživateli dávky pomoci v hmotné nouzi (lze prokázat rozhodnutím nebo
oznámením o přiznání, zvýšení nebo snížení dávky).
Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci (nevztahuje se na vlastníky stavby určené k rekreaci, bytu nebo
rodinného domu, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba), kteří prokáží, že
 se nacházejí mimo území města Tišnova v pěstounské péči či pěstounské péči na přechodnou dobu
(čestným prohlášením alespoň jednoho z pěstounů),
 jsou umístěni v pobytovém zařízení (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů) mimo území města Tišnova (potvrzením příslušného zařízení)
 z důvodu pobytu v zahraničí (například čestným prohlášením), pobytu v místě zaměstnání
(potvrzením ubytovacího zařízení nebo nájemní či podnájemní smlouvou), pobytu v místě studia





(potvrzením příslušné správy kolejí a menz nebo nájemní či podnájemní smlouvou) nebo z důvodu
dlouhodobé hospitalizace (potvrzením zdravotnického zařízení), se v daném kalendářním roce po
dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova
z důvodu pobytu ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody se v daném kalendářním roce
po dobu delší než 250 dnů nebudou zdržovat nebo nezdržovali na území města Tišnova (potvrzením
vězeňské služby nebo oznámením)
děti do dvanácti měsíců věku,
poplatníci, kteří vlastní na území města Tišnova stavbu určenou k individuální rekreaci
a zároveň mají na území města Tišnova trvalý pobyt.

Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba, která
 je 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
 je 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
 je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení

V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku
ve lhůtě do 31.12. kalendářního roku nebo ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy nastala změna údajů uvedených
v ohlášení, nárok na osvobození nebo úlevu tohoto poplatku zaniká.
Fyzické osoby s trvalým pobytem na úřední adrese (nám. Míru 111) jsou poplatníci místního poplatku, pokud
neprokáží nárok na osvobození uvedený výše.
Splatnost poplatku
 jednorázově do 30.9. kalendářního roku
Pokud vznikne poplatková povinnost po datu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který
následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
Zánik poplatkové povinnosti – dnem:



přihlášení poplatníka k trvalému pobytu v jiné obci nebo ukončením trvalého pobytu poplatníka na
území České republiky,
 skončení pobytu poplatníka /pobyt cizinců/
 zániku vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba
 úmrtí poplatníka
Zánik poplatkové povinnosti - je možné požádat o vrácení přeplatku. Pokud v den úmrtí vznikne přeplatek,
mají na něj nárok dědicové. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře na tento přeplatek, aby
později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici. Pokud v den úmrtí vznikne nedoplatek, poplatková
povinnost přechází na dědice.
Forma úhrady
 bezhotovostním převodem na účet číslo 19-1425641/0100 – při bezhotovostním převodu je nutné znát
svůj variabilní symbol
 v hotovosti, poplatek lze uhradit i platební kartou – pokladna se nachází v budově radnice, první
poschodí, odbor finanční, dveře č. 323
 poštovní poukázkou typu A (poštovní poukázku je možné vyzvednout na pokladně MěÚ nebo
na podatelně MěÚ).
Variabilní symbol
 variabilní symbol je symbol, který je přidělen každému poplatníkovi, slouží k identifikaci platby
a zůstává po celou dobu poplatkové povinnosti stejný
 variabilní symbol lze získat na finančním odboru MÚ Tišnov v budově radnice
(telefon 549 439 838, email: alena.laskova@tisnov.cz, nebo telefon 549 439 844, email:
iva.malonova@tisnov.cz).
Společný zástupce
 za domácnost, rodinný dům nebo bytový dům může být poplatek odváděn společným zástupcem. Je
nutné oznámit správci poplatku jména a data narození osob, za které se poplatek odvádí - tuto informaci

je třeba předat (osobně, telefonicky, mailem) na finanční odbor nebo lze pro tento účel využít formulář
„Prohlášení společného zástupce“, který je zveřejněný na stránkách města v sekci: úřad - potřebuji vyřídit
- žádosti a formuláře - finanční odbor - místní poplatek za komunální odpad - Prohlášení společného
zástupce.
Odpovědnost za placení poplatku
Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti
nebo který je ke dni splatnosti omezen na svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění,
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka, zákonný
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník. V případě, neuhrazení poplatku, vyměří
obecní úřad poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo
opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.
Neuhrazení místního poplatku
 Poplatky, které nebudou zaplacené nebo odvedené včas mohou být navýšeny až na trojnásobek. Toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.
 pokud není poplatek uhrazen do 30. 9. kalendářního roku, bude mu po skončení kalendářního roku
poplatek vyměřen správcem poplatku platebním výměrem
 pokud není poplatek uhrazen ani v náhradním termínu, je vymáhán daňovou exekucí.
Daňová exekuce
se provádí v souladu s ustanovením § 178 odst. 5 daňového řádu
 srážkami ze mzdy (je možné postihnout i důchod, dávky státní sociální podpory, podporu
v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci, dávky nemocenského pojištění)
 přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb
 přikázáním jiné peněžité pohledávky
 postižením jiných majetkových práv
 prodejem movitých věcí
 prodejem nemovitých věcí
Daňová exekuce se nařizuje vydáním exekučního příkazu, čímž je zahájeno exekuční řízení.
S daňovou exekucí jsou spojeny exekuční náklady, které činí 2 % z částky, pro kterou je daňová exekuce nařízena,
nejméně však 500,- Kč.
Právní předpisy
 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 7/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 Obecně závazná vyhláška města Tišnova č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zpracovala: Alena Lásková

