
Informační povinnost správce daně dle § 56 zákona č. 280/2009, daňový řád 
 

Magistrát města Havířova, odbor organizační, oddělení správy poplatků podává níže uvedené 

informace jako správce peněžitých plnění, při kterých se při jejich správě postupuje podle 

daňového řádu, a dále jako věcně a místně příslušný správce místního poplatku 

- za obecní systém odpadového hospodářství 

- ze psů 

- za užívání veřejného prostranství. 

 

1. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny na pondělí a středu od 8 do 17 hodin     

a na čtvrtek od 8 do 14 hodin.  Na ostatní pracovní dny, tj.  úterý a pátek,  je možno 

využít objednávkového systému prostřednictvím telefonu či e-mailu a jednání s úřední 

osobou objednat na telefonním čísle 596 803 250, 596 803 208 popř. na   e-mailové 

adrese  bauerova.hana@havirov-city.cz nebo balintova.renata@havirov-city.cz. 

 

2. Podatelna správce daně je otevřena v přízemí budovy A Magistrátu města Havířova 

(dále jen MMH), kancelář číslo A003: 
 Příjem podání 

Pondělí 8:00 - 17:00 h 

Úterý 7:00 - 15:00 h 

Středa 8:00 - 17:00 h 

Čtvrtek 7:30 - 15:00 h 

Pátek 7:00 - 14:30 h 

 

3. Informace o elektronické podatelně: 

a) Elektronická adresa podatelny MMH: posta@havirov-city.cz  

b) Rozsah přijímání datových zpráv: elektronická podatelna MMH je určena            

pro příjem elektronických podání podepsaných uznávaným elektronickým podpisem 

(pokud je podpis neplatný, s elektronickým podáním bude dále zpracováváno, jako by 

nebylo podepsáno), založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným 

poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém 

podpisu, ve znění pozdějších předpisů).  

c) Identifikátor datové schránky: 7zhb6tn 

d) Přehled podporovaných datových formátů dokumentů v digitální podobě: 

 *. TXT Obecný text  

 *.HTN, *.HTML Hypertextový dokument 

 *.RTF Rich text format 

 *.DOC Dokument Microsoft Word 

 *.XLS Sešit Microsoft Excel 

 *.PDF Portable Document Format-Adobe akrobat 

 *.GIF Graphics Interchange Format 

 *.JPG, *.JPEG Joint Photographic Experts Group 

 *.TIF Tagged Image Format File 

Technické parametry: ve velikosti do 10 MB (dokument včetně příloh) 

e) Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna MMH přijímá 

dokumenty v digitální podobě: CD, DVD, USB FLASH. 
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4. Seznam certifikátů úředních osob, které jsou oprávněny nahradit svůj vlastnoruční 

podpis uznávaným elektronickým podpisem: 

Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků, kvalifikovaný certifikát pro 

elektronický podpis vydala PostSignum Qualified CA, Česká pošta, s.p.  (IČ 47114983). 

 

5. Čísla bankovních účtů, na které jsou přijímány platby: 

19-1721604319/0800 pro peněžitá plnění (sankce, pokuty) a místní poplatky vždy po 

přidělení variabilního symbolu správcem daně. 

- ze psů 

- za zvláštní užívání veřejného prostranství 

- za poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

 

Při platbě je nutné správně identifikovat platbu přiděleným variabilním symbolem. 

Správce daně sdělí variabilní symbol při úředním jednání, dále písemně, telefonicky nebo        

e-mailem. Seznam úředních osob, které jsou oprávněny k tomuto sdělení: 

Renata Bálintová balintova.renata@havirov-city.cz 596 803 208 

Ing. Hana Bauerová bauerova.hana@havirov-city.cz 596 803 250 

Ing. Darina Starzyková starzykova.darina@havirov-city.cz 596 803 316 

Zuzana Sochorová, DiS. sochorova.zuzana@havirov-city.cz 596 803 108 

Bc. Kateřina Bachledová bachledova.katerina@havirov-city.cz 596 803 207 

Petra Kubešová kubesova.petra@havirov-city.cz 596 803 375 

Mgr. Magda Mlynářová mlynarova.magda@havirov-city.cz 596 803 252 

Bc. Lucie Pipreková    piprekova.lucie@havirov-city.cz 596 803 388 

Bc. Dagmar Svížalová svizalova.dagmar@havirov-city.cz 596 803 323 

Ing. Martina Ožanová   ozanova.martina@havirov-city.cz 596 803 474 

 

6. Právní předpisy, které se vztahují k působnosti správce daně: 

- zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách 

- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č.   99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

- zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 

znění pozdějších předpisů 

- Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 2/2020, o místním poplatku 

ze psů 

- Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 2/2021, o místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospodářství  

- Obecně závazná vyhláška statutárního města Havířova č. 8/2020 o místním poplatku 

za zvláštní užívání veřejného prostranství 

 

Zpracovala: Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

Aktualizace: 29.12.2022 
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