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Novela zákona o místních poplatcích
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Do soustavy místních poplatků byly s účinností od 1.1.2021 zařazeny 

g) poplatky za komunální odpad

- poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

- poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Obec může zavést pouze jeden z poplatků



Nejčastější otázky k poplatkům za komunální odpad
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§ Může obec přijmout nebo měnit obecně závažnou vyhlášku v průběhu kalendářního roku?

§ Může obec zavést na svém území oba poplatky, neboť jsou na území obce lokality, kam svozový vůz na 
odpadky nezajede?



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
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Ø jedná se o poplatek za samotnou existenci obecního systému 
odpadového hospodářství, vychází z principu, že ze systému má 
prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo vlastnící na území obce 
nemovitou věc

Ø není vázán na skutečnou produkci odpadu

Ønení vázán na to, zda poplatník v obci skutečně žije



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
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Poplatník

Ø FO přihlášená v obci  (§ 16 ZMP – přihlášení fyzické osoby)

Ø vlastník nemovité věci zahrnující byt, RD nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci, ve které není přihlášená žádná FO a která je umístěná na 
území obce -  může být fyzická i právnická osoba

                         -  solidární poplatková povinnost



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
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Předmět poplatku

Ø jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového 
hospodářství, která je dána

§ přihlášením v obci

§ vlastnictvím jednotlivé NV zahrnující byt, RD nebo stavbu pro 
rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná FO a která se 
nachází na území obce



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
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Osvobozena je FO, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci

Ø která je poplatníkem popl. za odkládání KO z nemovité věci v jiné obci a má v 
této obci bydliště 

ØFO umístěná do dětského domova, školského zařízení, do zařízení pro děti 
vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro osoby se zdravotním postižením, v 
domově pro seniory, ……..

Ø FO základě zákona omezená na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající 
trest domácího vězení



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
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Výše poplatku činí nejvýše 1200 Kč za kalendářní rok.

Ø Poplatek se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období (kalendářní měsíc), 
na jehož konci   - není FO přihlášená v obci nebo

                                - je FO od poplatku osvobozena

Ø Poplatek se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí období (kalendářní měsíc), 
na jehož konci  - je v této nemovité věci přihlášena alespoň jedna FO

                               - poplatník nevlastní tuto nemovitou věc nebo

                               - je poplatník od poplatku osvobozen



Nejčastější otázky k poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

§ Fyzická osoba má v obci TP a zároveň v obci vlastní stavbu sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k TP žádná osoba. Není v rozporu se zákonem, jestliže je po ní požadován místní poplatek za odpad 
dvakrát?

§ Je povinná fyzická osoba s TP v obci, která má ve vlastnictví rodinný domek, platit místní poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství, i když namítá, že žije sama, odpad neprodukuje, popelnici nemá a služba 
spojená s likvidací odpadu jí tedy není poskytována?

§ Právnická osoba vlastní dům, kde je několik bytů. V některých jsou k trvalému pobytu přihlášeny FO, v 
některých nikoliv. Jak vyměřit právnické osobě poplatek za byty, kde není nikdo přihlášen k TP?

§ Jakým způsobem poplatník přihlášený v obci prokáže správci poplatku nárok na osvobození od poplatku v 
případě, že v jiné obci, kde má bydliště, platí poplatek za odkládání KO z nemovité věci?

§ Fyzická osoba žije dlouhodobě v zahraničí, ale v ČR má stále trvalý pobyt. Musí platit poplatek za obecní 
systém odpadového hospodářství?

§ Může poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zaplatit společný zástupce?



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
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Ø  je  konstruován tak, aby produkci odpadu zachycoval

Ø vychází z obecných principů práva životního prostředí

                                                  -  znečišťovatel platí

                                                  - plať tolik, kolik vyhodíš

Ø poplatek je možné zavést ve dvou základních režimech

                                                   -  jako poplatek za množství vyprodukovaného odpadu

                                                       (hmotnost nebo objem)

                                                   - nebo jako poplatek, jehož výše vychází z objednané                

                                                     kapacity sběrných nádob



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
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Poplatníkem je

Ø FO, která má v nemovité věci bydliště, nebo

Ø vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba – FO nebo 
PO, solidární poplatková odpovědnost

Plátcem poplatku je

Ø společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

Ø vlastník nemovité věci v ostatních případech

Plátce poplatku je povinen poplatek od poplatníka vybrat



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
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Předmětem je 

Ø odkládání směsného KO z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, 
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na 
území obce



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Obec při zavádění tohoto poplatku musí zvolit, zda základ poplatku 
bude  vycházet z

Ø hmotnosti KO – hmotnostní základ

Ø objemu KO – objemový základ

Ø kapacity sběrných prostředků – kapacitní základ

Obec zvolí jeden typ základu pro celé území obce a pro celé 
poplatkové období, tj. kalendářní rok



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
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Základem dílčího poplatku za dílčí (měsíční)období je

Ø hmotnost odpadu – v kg na poplatníka

Ø objem odpadu – v litrech na poplatníka

Ø kapacita sběrných prostředků– v litrech na poplatníka

Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí nejvýše

               - 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu

               - 60 litrů, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita sběrných

                  prostředků



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
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ØSazba poplatku činí nejvýše 

     - 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu

     - 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo

        kapacita sběrných prostředků

ØVýpočet poplatku 

     součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní měsíce, na jejichž konci

                                                        - měl poplatník v nemovité věci bydliště

                                                        - neměla v nemovité věci bydliště žádná FO



Nejčastější otázky k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
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§ Musí být četnost svozu komunálního odpadu plátcem poplatku (poplatníkem) stanovena na začátku období 
s platností na celý kalendářní rok, nebo ji lze v průběhu roku měnit?

§ Je plátce poplatku povinen v rámci ohlašovací povinnosti uvádět počet osob, které mají v nemovité věci 
bydliště?

§ Je objednání kapacity soustřeďovacích prostředků součástí ohlašovací povinnosti ve smyslu ust. § 14a ZMP?

§ Je možné, aby obce zavedly minimální základ poplatku, který budou vybírat na začátku roku a zbytek by 
vyměřily až po skončení poplatkového období?

§ V jakých případech neexistuje plátce poplatku?



Vyměření poplatků za komunální odpad

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, 
vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem

Ø poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Øpoplatek za odkládání KO z nemovité věci – pokud je základem

                                                  kapacita soustřeďovacích prostředků

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo jejich část může 
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek



Vyměření poplatku za odkládání KO z nemovité věci
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Ø  v případě hmotnostního nebo objemového dílčího základu poplatku

Ø správce poplatku vyměří poplatek plátci poplatku platebním nebo hromadným

     předpisem, není-li takový plátce, pak poplatníkovi

Ø poplatek je splatný do 30 dnů od doručení rozhodnutí

Ø není-li poplatek odveden (zaplacen) včas, může správce poplatku vyměřit  
platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem zvýšení poplatku 
až na trojnásobek

Ø zvýšení poplatku je splatné ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí



   Nejčastější otázky k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci

19

§ Může obec stanovit splatnost poplatku před uplynutím poplatkového období, kterým je kalendářní 
rok?



Prominutí poplatku na žádost

Ø prominout na žádost lze pouze poplatek za obecní systém   
odpadového hospodářství ( nebo jeho příslušenství)

Ø rozhoduje obecní úřad

Ø podaná žádost - podání 

Ø důvod – odstranění tvrdosti a zhodnocení okolností příp.

Ø nelze se odvolat


