Obecní (městský) úřad
odbor ................................... (popř. bez označení)
Vyřizuje : ..................................,č. dveří.............
Telefon :.............................. linka
Čj.
V ............................dne...............................
HROMADNÝ PŘEDPISNÝ SEZNAM
na místní poplatek ........................................... za rok 20..
Shora uvedený správce místních poplatků podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění
zákona č. 30/2011 Sb. a obecně závazné vyhlášky obce .....................(název obce) o místních
poplatcích, č. ......... ze dne ................... vyměřuje níže uvedeným poplatníkům, kteří
nezaplatili včas nebo ve správné výši místní poplatek .................................................(název
poplatku) tímto hromadným předpisným seznamem.
Čj. ........................
1:

Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu , obecný identifikátor
Výše poplatku Kč ....... (stanovená podle obecně závazné vyhlášky)
Zvýšení místního poplatku Kč ...... ( v souladu s ustanovením § 11 odst. 3
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatků, ve znění pozdějších předpisů a
obecně závazné vyhlášky)
Poplatek celkem Kč ....................................

Vyměřený poplatek uhraďte na účet obce č. ....................., který je vedený u pobočky banky
..........................konstantní symbol........................... variabilní symbol ...................................,
a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění :
Čj. ........................
2:

Poplatník : Jméno, příjmení, místo trvalého pobytu , obecný identifikátor
Výše poplatku Kč ....... (stanovená podle obecně závazné vyhlášky)
Zvýšení místního poplatku Kč ...... ( v souladu s ustanovením § 11 odst. 3
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatků, ve znění pozdějších předpisů a
obecně závazné vyhlášky)
Poplatek celkem Kč .........................................

Vyměřený poplatek uhraďte na účet obce č. ....................., který je vedený u pobočky banky
..........................konstantní symbol........................... variabilní symbol ...................................,
a to do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění:
3.

Poplatník

x.
x
x.
Poučení : Poplatník se může odvolat proti vyměření místního poplatku u shora uvedeného
správce místních poplatků písemně nebo ústně do protokolu, a to i před doručením tohoto
hromadného předpisného seznamu nebo do 30 dnů ode dne jeho doručení. Za den doručení
hromadného předpisného seznamu se považuje 30tý den po jeho zpřístupnění , tj ......( přesné
datum).

otisk
úředního
razítka

........................................................................................
podpis pověřeného pracovníka správce místních poplatků
jméno, příjmení a funkce

Poznámky pro správce místního poplatku při plnění zásady poučovací
Ke způsobu platby:
Považuje se za vhodné informovat poplatníka bezprostředně po nahlédnutí do
hromadného předpisného seznamu a seznámení se s výší poplatkové povinnosti o možnosti
zaplatit poplatek i v hotovosti do pokladny obecního úřadu.
K odůvodnění:
V případě, kdy u všech poplatníků lze odůvodnit vyměření místního poplatku stejnými
důvody, lze v hromadném předpisném seznamu uvést jedno společné odůvodnění pro všechny
poplatníky, které se uvede v rozhodnutí před poučením. Každé jednotlivé vyměření poplatku je
nutné odůvodnit v případě rozdílu zvýšení poplatku za nesplnění platební povinnosti včas
nebo ve správné výši.

K právní moci rozhodnutí

1. Pokud poplatník nepodá odvolání nabývá vyměření místního poplatku hromadným
přepisným seznamem právní moci uplynutím 30ti denní lhůty pro odvolání tj. 30tý den po dni
doručení, který je ...........(uvést konkrétní datum).
2. Pokud poplatník podá odvolání nabývá vyměření místního poplatku hromadným
přepisným seznamem právní moci dnem doručení rozhodnutí o odvolání proti vyměření
místního poplatku.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Níže uvedený obecní úřad - správce místních poplatků, podle ustanovení
§ 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb.
oznamuje, že
od ...............................................do ............................................
je v budově obecního úřadu .......................................... č. dveří ........................
patro ..............................ve dnech .......................................................................
od ............................hodin do...............................hodin

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č.j.
................................
O VYMĚŘENÍ MÍSTNÍHO POPLATKU
(název poplatku).................................................................................................................

za rok .................................
poplatníkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek ve správné výši
nebo ve lhůtě splatnosti.

Obecní úřad v ................................ ......................................................................
(správce místního poplatku)

podpis s uvedením jména, příjmení a funkce
odpovědného pracovníka

Dne ..........................................

Vyvěšeno dne ............................................
Sejmuto dne ..............................................

Obecní úřad v ........................................
(jedná se o zveřejnění veřejné vyhlášky ve smyslu ustanovení § 49 odst. 5 zákona č. 280/2009
Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., neboť je doručováno osobám hromadným

předpisným seznamem a v takovém případě je nutné zveřejnit veřejnou vyhlášku na žádost
správce místního poplatku též v místě adresátova posledního známého pobytu)

Vyvěšeno dne ............................................
Sejmuto dne ...............................................

