
 

Magistrát města České Budějovice   
Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím   

 

 
 

Informace – daň z nemovitých věcí, komunální odpad 

 

 „Žádost o poskytnutí informací –  

1) „Jak vysoké % výnosu daně z nemovitých věcí (dále také jen „DNV“), splatné nejpozději 31. května, je Vám převedeno v 

zákonem předvídané lhůtě? (uveďte prosím pro r. 2018 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 DNV?“  

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: DNV, 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?“  

 

 

 

K výše uvedenému Vám povinný subjekt na základě podkladů Finančního odboru Magistrátu města České Budějovice 

sděluje následující.  

 

ad 1) až ad 3)  

Viz Sdělení o částečném odložení žádosti o poskytnutí informací.  

 

ad 4)  

Dle odhadu povinného subjektu cca 10 – 15 %.  

 

ad 5)  

Pravidelně jsou poplatníkům za komunální odpad zasílány složenky upozorňující na blížící se splatnost tohoto místního 

poplatku. Náklady za tisk a distribuci složenek činily v první polovině roku 2021 částku 385 361,33 Kč (36 068 ks 

složenek).  

 

Informace o poplatku za komunální odpad a informace týkající se daně z nemovitých věcí jsou zveřejňované na webových 

stránkách města. Jiných forem uveřejnění se nevyužívá. 

 

    
 

 

 

                  


