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1l Brně dne 19.02.2022 

Žádost o poskytnutí informací 

Dobrý den, 

obracím se na Vás s žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu ( informacím, v účinném znění, s dotazem, týkajícím se včasnosti inkasa místních 

daní: 

1) .lak vysoké % výnosu daně z nemovitých věcí (dále také jen „ONV"), splatné nejpozději 31. 

května, je Vám převedeno v zákonem předvídané lhůtě? (uveďte prosím pro r. 2013 a r. 2019). 

2) Jaká je výše objemu nedoplatků DNV ve Vašem městě? •'~' 

3) Máte zpětnou vazbu od správce této daně ohledně stavu vymáhání nedoplatků ONV? " " 

4) Jak vysoké % poplatníků poplatku za komunální odpad ve Vašem (dále také jen „odpad") hradí 

své povinnosti po splatnosti? (uveďte prosím pro r. 2019, 2020, 2021). 

5) Přikročilo Vaše město k uveřejnění reklamy/avíza/anonce o blížící se splatnosti daně 

z nemovitých věcí či místního poplatku za komunální odpad, aby podpořilo včasnost inkasa 

těchto místních daní některým z níže uvedených způsobů? (uveďte prosím pro každou 

povinnost zvlášť: ONV, odpad): 

a) Na webových stránkách města: ano -- ne 

b) Ve Zpravodaji města: ano -- ne 

c) Hlášením v místním rozhlase: ano — ne 

d) Umístněním na reklamních plochách města: ano — ne 

e) Přes mobilní aplikaci (Mobilní rozhlas)/Česká obec: ano -- ne 

f) V prostředcích městské hromadné dopravy: ano ne 

g) Jiným způsobem: ano — ne (uveďte prosím jakým) 

Je možné kvantifikovat náklady spojené s takto poskytnutou službou poplatníkům těchto 

daní/poplatků? 

6) Pokud Vaše město doposud nepřikročilo k výše uvedené podpoře včasného inkasa místních 

daní a poplatků, je reálné, že takovouto službu poplatníkům letos nabídne? V kladném případě, 

prostřednictvím kterého propagačního média? 

Výše požadované statistické údaje a Vaše stanovisko, které potřebuji pra studijní účely, mi prosím 

adresujte na mou emailovou adresu:

Za uvedené informace Vám zdvořile děkuji a jsem s pozdravem 



Dobrý den, 

dovoluji se na. Vás obrátit s žádostí o informace ve smyslu zákona.; Č. 106/1999 Sb., 

o svobodném Yn1 v ~  k informacím, s dotazem, uvedeným říldze tohoto emailu, přístupu 
který potřebuji ke studijním účelům. 

Za poskytnutí informací předen moc děkuji. 
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Statutární město Ostrava 
magistrát ; 

Vaše značka: 
Ze dne: 
Č. 
Sp. zn.: 

Vyřizuje: 

Telefon: 

Fax: 
Email: 

Datum: 

SMOI l 04294/22/OFR

S~ SMO/ 1i00279/22/OFR/2 

2022-02-- 2 

Sdělení o poskytnut$ informace k včasnosti inkasa místních dani 

Statutární město Ostrava bdrželo dne 21.2.2022 Vaši žádost podle zákona Č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve nění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ") ze dne 19.2.2022 (dále jeil „žádost"). 

Předmětem žádosti je poždováiií informací, která Vám statutární město Ostrava (dále jen "SMO") podle 

14 odst. 5 písm. d) InfZ k ,ednotlivým bodům žádosti tímto poskytuje: 

1) Jak vysoké % výn' ser daně z nemovitých věcí (dále také je» „DNY"), splatné nejpozději 31. května, 

je Vám převedeno v zákonem předvídané lhůtě? (uveďte prosím pro r. 2018 a r. 2019). 

06/2018 4 % 
06/2018 7 % 

12/2018 
12/2019 

36% 
33% 

2) Jaká je výše objemQn nedoplatků DNY ve Vašem městě? 

Tuto informaci finanční úřad neposkytuje a SMO tak není známa. 

3) Máte zpětnou vazb~i od správce této daně ohledně stavu vymáhání nedoplatků DNV? 

S ohledem na odpgvěd' pod otázkou číslo 2 rovněž uvedená informace není SMO známa. 

4) Jak vysoké % popl~itizíků poplatku za komunální odpad ve Vašem (dále také jen „odpad')  hradí své 
povinnosti po splatnosti? ('zn'ed'te prosím pro r. 2019, 2020, 2021). 

Po upřesnění v 'zI amu otázky uvádíme % plátců s uhrazeným místním poplatkem za odpad ve p Y Y p Y 1 p p 
splatnosti za daný ok (plátce nelovná se poplatník, může mít pod sebou navázáno více poplatníků) 

2019 60% 
2020 59% 
2021 59% 

S) Přikročilo Vaše rn sta k uveřejnění reklamy/avíza/anonce o blížící se splatnosti daně z nemovitých 

věcí či místního poplatku za komunální odpad, aby podpořilo včasnost inkasa těchto místních daní 

některým z níže uvedených způsobů? (uved'te prosím pro každou povinnost zvlášt:' DNí' odpad): 

Správcem DNV 111 

součinnost ze si~•an 

za odpad, jehož S 

pouze správy tohot 

ní SMO, proto občany v tomto směru nijak neupozorňuje a ani o jakoukoli 
správce DNV v tomto směru nikdy nebylo žádáno. V rámci místního poplatku 

[O správcem je, tyto aktivity SMO koná a níže uvedené odpovědi se tak týkají 

poplatku za odpad: 

a) Na webových strán~Cách města; ano 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrav 
1/2 www.ostrava.cz 

posts ~a ostrava. cz 

iČ 00845 451 o!Č Cz 00845 451 
Čisto účtu 27-1649297309/0800 
ID DS 5zubv7w 

OSTRAVA!!! 



S pozdravem 

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
2/2 www.ostrava.cz 

posta ~a?ostrava.cz 

IČ 00845 451 0IČ CZ 00845 451 
Číslo účtu 27-164929730910800 
IU DS 5zubv7w 

b) Ve 2prr»jocic ji města: ano 

c) Hlášením rr v rrrřstnímrt. rozhlase: ne (SMO nemá místní rozli.las) 

d) IJmístrrěním na rek? amnich pl.ocliác•li města: ne 

e) Přes mobilní aplikaci (Mobilní rozhlas)/česká obec: ne 

]) V prost.řecicích městské hromadné dopravy: ne , 
~ 

g) Jiným způsobem: ano -- upozornění e-lnai[em se souhlasem poplatníka, disponuje-li jím SMO ~ 

v ♦ • ~ • ~ v r 0 v ~ 0• ~ 

..%~e rl?ozl?e kvarltl~Tkovat náklady SpoJer~e S takto poskytnutou službou poplattllkul~l těchto daní/poplatků? ~ 
~ < 

V podstatě to není možné, neboť tak SMO činí prostředky v rámci jeho vlastní činnosti, nikoli ₹ 
prostřednictvím třetích subjektů za úplatu a uvedené náklady jsou tak v rámci běžné činnosti SM0 ~ 
zanedbatelné. ~ . i , 
G) Pokud Vaše més'to doposud nepřikročilo k výše uvedené podpoře včasnél7 inkasa místních daní a ' 5 

poplatků, je reálné, že takovouto službu poplatr7íkirrtl letos nabklne? Vkladném případě, ~ 
prostřednictvím kteréhw propagačního média? ~ ti, 
S1V.[O neuvažuje o změně či rozšíření dosavadních výše uvedených postupů týkajících se místního J 
poplatku za odpad. I pop p 

~ ~ ~ 
~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ : 

OSTRAVA!!! 
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