
Místní poplatky za komunální odpad
metodické doporučení 



Poplatky za komunální odpad

Do soustavy místních poplatků byly doplněny
poplatky za komunální odpad

-poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
-poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Ø obec  je oprávněna pro poplatkové období zavést pouze jeden 
z místních poplatků
Ø jinou formu zpoplatnění zákony nepřipouští



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Ø poplatek má paušální charakter

Ø jedná se o poplatek za samotnou existenci 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, platí se za samotnou 
existenci obecního systému odpadového hospodářství

Ø není vázán na skutečnost, zda poplatník v obci skutečně žije



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Ø je konstruován tak, aby zachycoval produkci odpadu

Ø vychází z obecných principů práva životního prostředí „znečišťovatel platí“ 
a „plať tolik, kolik vyhodíš“

Ø je možné jej zavést ve dvou základních režimech 
    - poplatek za množství (hmotnost nebo objem) vyprodukovaného KO

    - nebo jeho výše vychází z objednané kapacity sběrných prostředků



Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Ømetodické doporučení MF obsahuje

   -  vymezení základní konstrukčních  prvků poplatku
   -  odpovědi na nejčastější dotazy

 



Poplatník poplatku

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

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 – FO nebo PO
                           solidární poplatková povinnost



Předmět poplatku

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

přihlášením v obci

vlastnictvím jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 
žádná FO a která se nachází na území obce



Osvobození od poplatku

Osvobozena je FO, které poplatková povinnost vznikla z 
důvodu přihlášení v obci a která je 
Ø poplatníkem popl. za odkládání KO z nemovité věci v jiné obci a 
má v této obci bydliště

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



Sazba poplatku
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



Poplatek za odkládání KO z nemovité věci

Ømetodické doporučení MF obsahuje

   -  vymezení základní konstrukčních  prvků poplatku
   -  odpovědi na nejčastější dotazy

 



Subjekt poplatku
Poplatníkem je
Ø FO, která má v nemovité věci bydliště
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 
Ø vlastník nemovité věci v ostatních případech

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka a 
odvést vybrané poplatky obecnímu úřadu



Předmět poplatku

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



Základ poplatku

Ø 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

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



Dílčí základ poplatku

Øurčuje se na měsíční bázi
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
Ø 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



Sazba poplatku

Sazba poplatku činí nejvýše
Ø 6 Kč za kg , pokud je základem hmotnost odpadu
Ø 1 Kč za litr, pokud je základem objem odpadu nebo  kapacita 
sběrných prostředků

Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivá 
dílčí období
Dílčí poplatek za dílčí období je součin základu dílčího poplatku 
zaokrouhleného na celé kg nebo litry nahoru a sazby pro tento 
základ



Vyměření poplatku za obecní systém odpadového 
hospodářství

Ustanovení § 11 ZMP 
Obecní úřad je povinen poplatek vyměřit, pokud jej poplatník 
nezaplatí
Ø včas – termín splatnosti stanoví obec v OZV
Ø ve správné výši – sazba poplatku je stanovena v OZV
Obecní úřad vyměří poplatek – platebním výměrem
                                                        hromadným předpisným seznamem
Včas nezaplacený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit 
až na trojnásobek
Lhůta pro stanovení poplatku je 3 – 10 let  



Vyměření poplatku za odkládání KO z nemovité věci

Pokud obec zavedla poplatek, který vychází z kapacitního základu 
poplatku
Ustanovení § 11 ZMP
Ø OÚ je povinen poplatek vyměřit, pokud jej plátce poplatku 
neodvede
Ø včas – termín splatnosti stanoví obec v OZV
Ø ve správné výši – sazba poplatku je stanovena v OZV
Obecní úřad vyměří poplatek – platebním výměrem

Včas neodvedený poplatek nebo jeho část může obecní úřad zvýšit až 
na trojnásobek

Lhůta pro stanovení poplatku je 3 – 10 let  



Vyměření poplatku za odkládání KO z nemovité věci

Pokud obec zavedla poplatek, který vychází z hmotnostního nebo 
objemového základu poplatku
Ustanovení § 11 odst. 4 ZMP
Ø OÚ vyměří poplatek plátci poplatku, není-li takový plátce poplatku, 
pak poplatníkovi - platebním výměrem nebo
                             hromadným předpisným seznamem
Ø poplatek je splatný do 30 dnů od doručení rozhodnutí
Ø pokud není poplatek odveden (zaplacen) včas nebo ve správné výši, 
může správce poplatku vyměřit zvýšení poplatku až na trojnásobek
Ø zvýšení je příslušenstvím poplatku
Ø zvýšení je splatné ve lhůtě do 30 dnů od doručení rozhodnutí
Lhůta pro stanovení poplatku je 3 – 10 let



Splatnost poplatku

U poplatku za obecní systém odpad. hospodářství a u 
poplatku odkládání KO z nemovité věci na základě kapacity 
soustř. prostředků
- je splatnost stanovena v OZV
- může být stanovena v průběhu poplatkového období i po jeho uplynutí
- může být stanovena ve formě více splátek 

U poplatku odkládání KO z nemovité věci na základě 
hmotnosti nebo objemu KO
- je splatnost stanovena rozhodnutím, kterým lze vyměřit poplatkovou 

povinnost až po skončení poplatkového období



Přechod  poplatkové povinnosti

Ustanovení § 12 ZMP
Ø poplatková povinnost přechází na nástupnickou osobu
     - vznikne-li na místním poplatku nedoplatek
     - v postavení poplatníka je nezletilá osoba
     - u poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a u  
        poplatku za odkládání KO z nemovité věci  na kapacitním
        základě
Pokud by nezletilá osoba byla v postavení plátce nejsou pro 
přechod poplatkové povinnosti zákonné podmínky.



Prominutí poplatku

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství lze na 
žádost poplatníka prominout

U poplatku za odkládání KO z nemovité věci ZMP 
neumožňuje prominutí poplatku na žádost poplatníka 

Oba poplatky může OÚ prominout z úřední moci při 
mimořádných,  zejména živelních událostech


