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ROZHODNUTÍ 

 
Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako správce místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 
„místní poplatek za komunální odpad“) a správce místního poplatku ze psů v souladu s ustanovením 
§ 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o místních poplatcích“) rozhodl takto:  
 

I. Poplatníkům místního poplatku za komunální odpad plnícím povinnost ohlášení 
dle § 14a zákona o místních poplatcích a Čl. 3 bod (1) Obecně závazné vyhlášky města 
č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za podmínky, 
že k ohlášení dojde nejpozději dne 30.06.2020 
 

promíjí 
 

pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy dle ustanovení § 247a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 280/2000  Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 
II. Poplatníkům místního poplatku za komunální odpad plnícím povinnost úhrady místního 

poplatku dle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích a dle Čl. 5 bod (1) 
Obecně závazné vyhlášky města č. 2/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
za podmínky, že k úhradě místního poplatku dojde nejpozději dne 30.06.2020 
 

promíjí 
 

zvýšení místního poplatku dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.  
 

III. Poplatníkům místního poplatku ze psů plnícím povinnost úhrady místního poplatku 
dle § 14 odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích  a dle Čl. 6 Obecně závazné 
vyhlášky města č. 4/2019, o místních poplatcích za podmínky, že k úhradě místního 
poplatku dojde nejpozději dne 30.06.2020 

 
promíjí 

 
zvýšení místního poplatku dle § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.  

 
 
Odůvodnění:  
V souvislosti se šířením viru SARS-CoV-2 se Finanční odbor Městského úřadu Klatovy jako správce 
místního poplatku za komunální odpad a správce místního poplatku ze psů rozhodl využít své 
pravomoci dané ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích za účelem zmírnění zvýšených 
dopadů této mimořádné události na poplatníky obou místních poplatků. Správce místního poplatku 
se rozhodl prominout poplatníkům zmíněných místních poplatků pokutu spojenou s pozdním 
splněním ohlašovací povinnosti a zvýšení poplatků spojené s jejich pozdní úhradou, dojde-li 
ke splnění povinností nejpozději dne 30.06.2020. Účelem tohoto prominutí je omezit počet 
osobních návštěv Finančního odboru Městského úřadu Klatovy s ohledem na riziko šíření viru 
SARS-CoV-2, a ochránit pracovníky správce místních poplatků.  
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Poučení:  
Proti tomuto rozhodnutí nelze uplatnit opravné prostředky podle § 259 odst. 4 daňového řádu.  
 
 
V Klatovech dne 18.03.2020 
 
 
         Ing. Mgr. Hana Chalupová   
          vedoucí Finančního odboru  
         Městský úřad Klatovy 
 


