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V  eřejná vyhláška  

ROZHODNUTÍ

Obecní  úřad  Sádek,  jako  věcně  a  místně  příslušný  správce  daně podle  §2  a  §10 

odst. 2 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“) 

rozhodl o prodloužení lhůty ohlašovací povinnosti a o posečkání úhrady:

a) poplatku za komunální odpad stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020

b) místního poplatku ze psů stanoveného obecně závaznou vyhláškou č. 3/2020

Ohlašovací povinnost a lhůta posečkání úhrady se stanovuje do 31. května 2020.

Odůvodnění:

Podle  §36  odst.  4  daňového  řádu  může  správce  daně,  na  základě  vlastního  podnětu, 

prodloužit lhůtu pro podání řádného daňového tvrzení až o 3 měsíce. Podle §156 odst. 1 může 

správce daně z moci úřední povolit posečkání úhrady daně.

V souvislosti s epidemiologickou situací způsobené koronavirem SARS-CoV-2 a na základě 

usnesení vlády České republiky č. 194 ze dne 12.3.2020 o vyhlášení nouzového stavu, usnesení 

vlády č. 215 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření – zákaz volného pohybu osob na území  

ČR a usnesení vlády č. 217 ze dne 15.3.2020 o přijetí krizového opatření – nařízení omezeného 

provozu pro orgány veřejného moci bylo rozhodnuto jak je uvedeno výše.
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Poučení:

Proti  rozhodnutí  o  prodloužení  lhůty  ohlašovací  povinnosti  se  lze  odvolat  podáním 

učiněným u zdejšího obecního úřadu. Proti rozhodnutí o posečkání úhrady daně lze podat námitku 

u zdejšího obecního úřadu. Odvolání nebo podání námitky je možné ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho 

zveřejnění na úřední desce. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále 

namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení. Podané odvolání 

nebo námitka nemá odkladný účinek. Odvolání nebo námitka jen proti odůvodnění rozhodnutí je 

nepřípustné. 

Karel Brůček

starosta obce Sádek

Rozdělovník:

Doručuje se veřejnou vyhláškou (podle §49 písm. b) daňového řádu). 
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