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Aktuální legislativní proces 

Návrh zákona byl předložen vládě

Jednání Legislativní rady vlády bylo 
dne 19.9.2019 přerušeno



Novela zákona o místních poplatcích

V ust. §  1 se ruší poplatek za provoz systému 
„nakládání s KO“ a doplňuje se nové 
poplatky za komunální odpad
- poplatek za systém nakládání s komunálním 

odpadem
- poplatek za odkládání komunálního odpadu z 

nemovité věci



Poplatek za systém nakládání s KO

Poplatník
ØFO přihlášená v obci
Øvlastník nemovité věci zahrnující byt, RD nebo 

stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 
přihlášená FO a která je umístěná na území 
obce



Poplatek za systém nakládání s KO

Předmět 
Øjednotlivá možnost využívat systém nakládání 

s KO vznikajícím na území obce při jiných  
činnostech FO než při podnikání, která je dána 

                 - přihlášením v obci 
                 - vlastnictvím jednotlivé nemovité věci,
                    ve které není přihlášena žádná FO 
 



Poplatek za systém nakládání s KO

Osvobození FO, které poplatková povinnost vznikla z důvodu 
přihlášení v obci a která je 

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

Ø FO umístěná do dětského domova, školského zařízení, v 
domově pro seniory……….

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



Poplatek za systém nakládání s KO

Výše poplatku činí nejvýše 1200 Kč.
Ø Poplatek se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí 

období, 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, na jehož konci 
                 - je v této nemovité věci přihlášena jedna FO
                 - poplatník nevlastní tuto nemovitou věc nebo
                 - je poplatník od poplatku osvobozen



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Poplatníkem je
Ø FO, která má v nemovité věci bydliště, nebo
Ø vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná 

fyzická osoba ( jako na vlastníka se hledí na svěřenecký 
fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do 
kterých je vložena nemovitá věc)

Plátcem je
Ø společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům 

vzniklo, nebo
Ø vlastník nemovité věci v ostatních případech



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Předmětem je 
Øodkládání směsného KO z jednotlivé nemovité 

věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu 
pro rodinnou rekreaci, která se nachází na 
území obce



Poplatek za odkládání kom. odpadu z nemovité věci

Základem dílčího poplatku za dílčí období je
Øhmotnost odpadu – v kg na poplatníka
Øobjem odpadu – v litrech na poplatníka
Ø kapacita sběrných prostředků– v litrech na 

poplatníka
Obec zvolí jeden ze základů
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

Sazba poplatku činí nejvýše
Ø 6 Kč za kg , pokud je základem hmotnost odpadu
Ø 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo  

kapacita sběrných prostředků

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za 
jednotlivá dílčí období
Dílčí poplatek je součin základu dílčího poplatku a 
sazby pro tento základ.



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Společná ustanovení
Ø Poplatkovým obdobím je kalendářní rok
ØDílčím obdobím je kalendářní měsíc
ØÚčelovost poplatku – může být použit pouze na 

financování systému nakládání s komunálním 
odpadem

Ø Solidární poplatková povinnost
ØVyměření poplatku v případě hmotnostního nebo 

objemového základu dílčího poplatku platebním 
výměrem nebo HPS



Děkuji za pozornost


