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• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
• Vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností 

odpadů (Katalog odpadů)
• Vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

• Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
• Novela zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

• Metodické pokyny MŽP k nové legislativě: 
https:/ /www.mzp.cz/ cz/ legislativa_metodicke_pokyny_odpady

• Novela zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

NOVÁ ODPADOVÁ LEGISLATIVA

https://www.mzp.cz/cz/legislativa_metodicke_pokyny_odpady
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 přebrat veškerý komunální odpad vznikající na jejím území při činnosti 
nepodnikajících fyzických osob,

 přebíra t směsný komunální odpad v množs tví odpovídajícím kapacitě 
sous třeďovacích pros tředků (pokud obec zavedla  poplatek za  odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci na  základě kapacity 
sous třeďovacích pros tředků).

POVINNOSTI PRO OBCE - § 59 ZÁKONA O ODPADECH
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 určit mís ta  pro oddělené sous třeďování komunálního odpadu, a  to 
a lespoň pro:

• nebezpečný odpad, 

• papír, 

• plasty, 
• sklo, 

• kovy, 

• biologický odpad, 
• jedlé oleje a tuky,

• od 1. ledna 2025 textil.

POVINNOSTI PRO OBCE - § 59 ZÁKONA O ODPADECH
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§ 33 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:
 Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec zajistit 

pros třednictvím:
• sběrných dvorů,
• zařízení určených pro nakládání s  odpady,
• velkoobjemových kontejnerů,
• sběrných nádob,
• pytlového způsobu sběru, nebo
• kombinací těchto způsobů.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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§ 34 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:
 Biologický odpad

• Obec zajistí celoročně místa pro oddělené soustřeďování alespoň 
biologického odpadu rostlinného původu.

• Zajištění místa pro oddělené soustřeďování biologického odpadu je 
splněno také v případě, že obec má na svém území zavedený 
systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno 
odevzdávat veškeré rostlinné zbytky vznikající na území obce.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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§ 35 a  § 36 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:
 Papír, plasty, sklo, kovy a jedlé oleje a tuky

 Obec zajistí celoročně mís ta  pro oddělené sous třeďování těchto 
odpadů.

 Textil
 Obec zajis tí od 1. ledna 2025 celoročně mís ta  pro oddělené 

sous třeďování odpadů textilu.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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 § 59 - Obec je povinna přebrat veškerý komunální odpad vznikající na  
jejím území při činnos ti nepodnikajících fyzických osob.

 Čas tý problém pro obce – chataři, s tížená možnos t upla tnit tzv. s levu.
 Sběr velkoobjemového odpadu – obec může realizovat mobilním 

svozem min. 2x ročně – ale! mus í občanům umožnit odevzdání 
veškerého objemného odpadu.

OBJEMNÝ ODPAD
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§ 37 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:
 Nebezpečné komunální odpady

• Obec zajistí místa pro oddělené soustřeďování nebezpečných 
komunálních odpadů určením místa k soustřeďování nebezpečných 
komunálních odpadů alespoň ve stanovených termínech, minimálně 
však dvakrát ročně.

• Soustřeďování nebezpečných komunálních odpadů musí být obcí 
prováděno pouze na shromažďovacích místech s obsluhou nebo v 
zařízení určeném pro nakládání s odpady, ve kterých obsluha 
nebezpečné odpady převezme a uloží do určených prostředků.

ROZSAH ZAJIŠTĚNÍ ODDĚLENÉHO SOUSTŘEĎOVÁNÍ KO 
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 zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního 
odpadu tvořily 
• v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %, 
• v kalendářním roce 2030 a následujících letech alespoň 65 % a 
• v kalendářním roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % 

z celkového množs tví komunálních odpadů, kterých je v daném 
kalendářním roce původcem. 

 Do výpočtu podílu mohou být zahrnuty rovněž odděleně sous třeďované 
recyklovatelné s ložky komunálního odpadu vznikající na  území obce při 
činnos ti nepodnikajících fyzických osob, které nejsou předávány do 
obecního sys tému.

POVINNOSTI PRO OBCE - § 59 ZÁKONA O ODPADECH
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§ 33 a příloha č. 18 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady:

 Seznam odpadů představujících odděleně soustřeďované recyklovatelné složky 
komunálního odpadu

 Seznam odpadů představujících komunální odpad, které se započítají do 
celkového množství komunálních odpadů

ZPŮSOB VÝPOČTU PLNĚNÍ CÍLŮ 
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 obec nastaví obecní systém odpadového hospodářství 
 obecní sys tém může obec nas tavit obecně závaznou vyhláškou
 v OZV může určit i mís ta , ve kterých bude v rámci obecního sys tému 

přebíra t:
• stavební a demoliční odpad (SDO) vznikající na území obce při činnos ti 

nepodnikajících fyzických os ob,
• movité věci v rámci předcházení vzniku odpadu,
• komunální odpad vznikající na území obce při činnosti právnických a 

podnikajících fyzických osob, 
• výrobky s ukončenou životností,
• rostlinné zbytky z údržby zeleně, zahrad a domácností ke zpracování na 

kompos t v rámci komunitního kompos tování.

POVINNOSTI PRO OBCE - § 59 ZÁKONA O ODPADECH
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 obec se stane vlastníkem odpadu v okamžiku, kdy osoba zapojená do 
obecního systému odloží odpad, s výjimkou výrobků s ukončenou 
životnos tí, na mís tě obcí k tomuto účelu určeném .

 Obec může plnit své povinnos ti podle tohoto zákona:
• prostřednictvím dobrovolného svazku obcí podle zákona o obcích 

nebo 
• prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené s jinou obcí.

POVINNOSTI PRO OBCE - § 60 ZÁKONA O ODPADECH
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 informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový 
přís tup:
• o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního 

odpadu, využití a  ods tranění komunálního odpadu a  
• o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálního 

odpadu. 

 Nejméně jednou ročně obec zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 
přís tup kvantifikované výs ledky odpadového hospodářs tví obce včetně 
nákladů na provoz obecního sys tému.

POVINNOSTI PRO OBCE - § 60 ZÁKONA O ODPADECH
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 Komunální odpady se řadí pod katalogová čís la  skupiny 20 Katalogu 
odpadů.

 Odděleně sous třeďované využitelné s ložky - podskupina 20 01 (obec již 
nemůže zařazovat odpady jako obalový  odpad  skupiny  15  01),  včetně  
odpadu  od  zapojených živnos tníků.

 Odděleně sous třeďované nebezpečné s ložky komunálního odpadu -
kata logová čís la  skupiny 20.

 Nápojové kartony – katalogové číslo 20 01 01 – papír a  lepenka.
 Více na: 

https :/ / www.mzp.cz/ C1257458002F0DC7/ cz/ zarazovani_odpadu_metodicky_pokyn
/ $FILE/ OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf

ZAŘAZOVÁNÍ ODPADŮ A EVIDENCE

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zarazovani_odpadu_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf
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 Obec může soustřeďovat společně odpad plas tů (lze i nápojové kartony), 
skla  a  kovů – pokud je to vhodné z hlediska logis tiky a  recyklace.

• zároveň nes mí tímto dojít s  ohledem na dalš í způs ob nakládání k jakémukoli 
ohrožení nebo s nížení možnos ti jejich  recyklace. 

 Evidenci vede obec pro každou s ložku odpadu zvláš ť 
• např. pro nápojové kartony (20 01 01) a  kov (20 01 40)

• nebo plas ty (20 01 39) a  s klo (20 01 02) 

• nebo plas ty (20 01 39) a  kov (20 01 40). 

 Více na: 
https :/ / www.mzp.cz/ C1257458002F0DC7/ cz/ zarazovani_odpadu_metodicky_poky
n/ $FILE/ OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf

SPOLEČNÉ SOUSTŘEĎOVÁNÍ NĚKTERÝCH VYUŽITELNÝCH 
ODPADŮ V OBCI

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zarazovani_odpadu_metodicky_pokyn/$FILE/OODP-Metodicky_pokyn_NZ_Zarazovani_FINAL-29062021.pdf
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 SDO nejsou komunálním odpadem → obec nemá povinnos t je převzít, a le!
 obec může v OZV nastavit v rámci obecního systému přebírání SDO 

vznikajícího na území obce při činnos ti nepodnikajících fyzických osob.
• Obec může za  jejich převzetí vybíra t od fyzických osob úplatu.
• Obec může s tanovit hmotnos tní limity pro přebírání SDO od 

jednotlivých fyzických osob.
• Obec může určit, že SDO převezme od fyzických osob bez úplaty jen 

do určitého množs tví a  nad s tanovený limit již požadovat platbu.
• Původcem SDO odevzdaného občany do obcí s tanoveného 

hmotnos tního limitu je obec a  vede pro tento odpad evidenci. 

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY V OBECNÍM SYSTÉMU
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 § 12 zákona o odpadech – Předcházení vzniku odpadu
• movitá  věc, kterou osoba předala  na  mís to určené obcí a  kterou je 

možné v souladu s  jinými právními předpisy používat k původnímu 
účelu, s e nes ta la  odpadem, pokud byla  předána k opětovnému 
použití.

 § 59 zákona o odpadech – obecní sys tém 
• Obec může v OZV nas tavit přebírání movitých věcí v rámci 

předcházení vzniku odpadu → RE-USE centra
• Taková mís ta  mus í být jasně označena a  oddělena od mís t pro 

odkládání odpadů.

PŘEDÁVÁNÍ MOVITÝCH VĚCÍ V RÁMCI OBECNÍHO SYSTÉMU
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 § 59 zákona o odpadech – obecní systém 
• Obec může v OZV nas tavit přebírání komunálních odpadů vznikajících 

na  území obce při činnos ti právnických a  podnikajících fyzických osob, 
které s e do obecního sys tému na základě pís emné smlouvy zapojí; 

• obec mus í v OZV s tanovit alespoň: 
o druhy odpadu, které může právnická nebo podnikající fyzická 

osoba předávat do obecního sys tému, 
o způsob určení výše úhrady za zapojení do obecního sys tému a  
o způsob jejího výběru.

ZAPOJENÍ PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB 
DO OBECNÍHO SYSTÉMU
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 Obec má v případě odpadů, které spadají do dílčího základu za využitelné 
odpady,  při  uložení  těchto  odpadů  na   skládku nárok na tzv. „s levu“.

 V napros té větš ině s e jedná o odpady: 20 03 01 - Směsný komunální odpad, 
20 03 02 - Odpad z tržiš ť, 20 03 03 - Uliční smetky, 20 03 07 - Objemný 
odpad.

 Zařazení těchto odpadů do dílčího základu za  komunální odpady - výše 
poplatku 500 Kč za tunu odpadu. 

 Celkové množs tví odpadů, k nimž obec uplatní s levu, nesmí přesáhnout v 
roce 2021 množs tví 200 kg na jednoho obyvatele obce.

 Problém – chataři.
 https :/ / www.mzp.cz/ C1257458002F0DC7/ cz/ placeni_poplatku_odpad/ $FILE/ OODP-

Sdeleni_MZP_NZ_Skladkovaci_popla tek_FINAL-23122020.pdf

NASTAVENÍ TZV. SLEVY

https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/placeni_poplatku_odpad/$FILE/OODP-Sdeleni_MZP_NZ_Skladkovaci_poplatek_FINAL-23122020.pdf
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 vlastník pozemku - povinnost oznámit soustředěný odpad na svém 
pozemku bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s  rozš ířenou 
působnos tí, v jehož správním obvodu je odpad sous tředěn.

 ORP se dozví, že s e v jeho správním obvodu nachází nezákonně 
sous tředěný odpad - neprodleně s e pokus í zjis tit jeho vlas tníka .

 není možné zjis tit osobu, která  je za  odpad odpovědná - ORP vyzve 
vlas tníka  pozemku k odklizení odpadu a jeho předání do zařízení 
určeného pro nakládání s  odpady ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení výzvy. 

 Obec, na jejímž území se odpad nachází, může vlas tníkovi pozemku 
poskytnout součinnos t při odklízení odpadu a  jeho předání do zařízení 
určeného pro nakládání s  odpady.

§ 14 - NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM
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 vlastník pozemku nezajistí odklizení odpadu a předání odpadu do zařízení 
určeného pro nakládání s  odpady - ORP může:
• uložit vlas tníkovi pozemku, aby na vlas tní náklady zabezpečil mís to, 

kde s e nachází nezákonně sous tředěný odpad, proti dalš ímu návozu 
odpadu,

• zabezpečit odpad, který ohrožuje životní pros tředí, před únikem 
škodlivin do okolního pros tředí, nebo

• nezákonně sous tředěný odpad odklidit a  předat do zařízení určeného 
pro nakládání s  odpady.

 NPŽP – plánována kontinuální výzva s  a lokací 50 mil. Kč na podporu 
ods traňování nezákonně sous tředěného odpadu – vyhlášení – 4. čtvrtletí 
2021

§ 14 - NAKLÁDÁNÍ S NEZÁKONNĚ SOUSTŘEDĚNÝM ODPADEM
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 nepřebere komunální odpad,
 neurčí mís ta  pro oddělené sous třeďování komunálního odpadu,
 nezajis tí splnění s tanoveného podílu odděleně sous třeďované 

recyklovatelné s ložky z celkového množs tví komunálních odpadů,
 nesplní některou z informačních povinnos tí,
 využívá kompos t vzniklý komunitním kompos továním jiným než 

s tanoveným způsobem ,
 nezaš le hlášení o komunitních kompos tárnách provozovaných na jejím 

území nebo
 nezaš le ve s tanovené lhůtě a  ve s tanoveném rozsahu hlášení o obecním 

sys tému.

§ 122 - PŘESTUPKY OBCE
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 Obecní úřad kontroluje, zda právnické a podnikající fyzické osoby:
• využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v 

souladu s ní,
• mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu se 

zákonem o odpadech, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu a 
kategorie odpadu podle tohoto zákona 

• a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají s komunálním odpadem v 
souladu se zákonem o odpadech.

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
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 ORP 
• kontroluje dodržování právních předpisů a rozhodnutí správních 

orgánů ve všech oblastech působnosti zákona o odpadech, s 
výjimkou oblastí, v nichž je ke kontrole příslušný obecní úřad,

• může zabezpečit odpad, který ohrožuje nebo poškozuje zdraví lidí 
nebo životní prostředí, 

• může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, 
pokud původce odpadu nemá zajištěno převzetí odpadů, které 
produkuje, a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této 
činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí

• atd.

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
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 ORP 
 Vydává:

• z hlediska nakládání s  odpady nebo vedlejš ími produkty závazné 
s tanovisko k terénním úpravám a k ods tranění s tavby podléhající 
ohlášení nebo povolení podle s tavebního zákona; 

• v závazném s tanovisku může s tanovit podmínky, které zajis tí ochranu 
zdraví a  životního pros tředí a  zajis tí vysokou míru recyklace 
produkovaných odpadů,

• vyjádření z hlediska nakládání s  odpady ke změně dokončené s tavby 
podléhající ohlášení nebo povolení podle s tavebního zákona.

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY
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• Předchozí právní úprava

 § 10b zákona o místních poplatcích, ve znění platném před 1. 
lednem 2021, 

 § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, nebo  

 na základě smlouvy dle § 17 odst. 6 zákona č.185/2001 Sb., o 
odpadech.

• V roce 2021 může obec ješ tě vybíra t jeden z těchto poplatků, pokud je 
zavedla  před 1. lednem 2021.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
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• Od 1. ledna 2021 – pouze zákon č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích

 § 10d

 Poplatky za komunální odpad jsou

 poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a

 poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

 Obec může zavést pro poplatkové období pouze jeden z poplatků.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
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 Obdoba předchozího poplatku za provoz sys tému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a  ods traňování komunálních 
odpadů

 Poplatníkem je:

 fyzická osoba přihlášená v obci nebo

 vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo s tavbu 
pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická 
osoba a která je umístěna na území obce.

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ
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 Osvobození - osoba přihlášená v obci, která  je:

 poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z 
nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci bydliště,

 umís těna do dětského domova, do zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc ….

 umís těna v domově pro osoby s e zdravotním pos tižením, 
domově pro s eniory, domově s e zvláš tním režimem nebo v 
chráněném bydlení, nebo

 na  základě  zákona  omezena  na   osobní  svobodě  s   výjimkou  
osoby  vykonávající  tres t domácího vězení.

POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO 
HOSPODÁŘSTVÍ



32

 Obdoba dosavadního poplatku za komunální odpad podle §17a 
zákona č. 185/2001 Sb.

 Poplatníkem je:

 fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo

 vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická 
osoba.

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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 Plátcem je:

 společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

 vlastník nemovité věci v ostatních případech.

 Předmětem je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé 
nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo s tavbu pro rodinnou 
rekreaci, která  s e nachází na  území obce.

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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 Základem dílčího poplatku za dílčí období (měsíc) je:

 hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech 
připadajícího na poplatníka,

 objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech 
připadajícího na poplatníka, nebo

 kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc v 
litrech připadající na poplatníka.

 Obec zvolí pro poplatkové období jeden ze základů.

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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 Obec může určit minimální základ dílčího poplatku, který činí 
nejvýše:

 10 kg, pokud je základem hmotnost odpadu,

 60 l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita 
soustřeďovacích prostředků.

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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 Sazba poplatku činí nejvýše:

a) 6 Kč za kg, pokud je základem hmotnost odpadu,

b) 1 Kč za l, pokud je základem objem odpadu nebo kapacita 
soustřeďovacích prostředků.

 Oproti předchozí právní úpravě nově není odvozeno nas tavení 
maximální výše poplatku od skutečných nákladů obce na obecní 
sys tém. 

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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 Poplatek se vypočte jako součet dílčích poplatků za jednotlivá dílčí 
období, na jejichž konci:

a) měl poplatník v nemovité věci bydliště, nebo

b) neměla v nemovité věci bydliště žádná fyzická osoba v případě, 
že poplatníkem je vlastník této nemovité věci.

 Dílčí poplatek za dílčí období se vypočte jako součin základu dílčího 
poplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a sazby 
pro tento základ.

POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU Z 
NEMOVITÉ VĚCI
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Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci podle 
kapacity nádoby – mohou obce vybírat tento poplatek od poplatníků 
zálohově?

 Požadavek daňového řádu.

 V případě základu poplatku podle skutečného objemu nebo hmotnosti -
možné poplatek vybírat pouze na základě vyúčtování, které je možné 
vystavit až po konci poplatkového období, tedy výhradně rok zpětně. 

 V případě kapacitního základu - možné nastavení splatnosti poplatku 
ještě před ukončením poplatkového období. Je ale možné vybírat 
poplatek pouze za již uběhlá dílčí poplatková období (například v 
červenci za první pololetí, v dubnu za první čtvrtletí apod.).

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Lze poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci počítat 
výhradně z kapacity nádoby pro konkrétní nemovitost bez ohledu na 
počet osob trvale hlášených?

 §10i zákona o místních poplatcích - poplatníkem je každá fyzická 
osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo pokud nemá v nemovité 
věci bydliště žádná fyzická osoba, vlastník nemovité věci. 

 Poplatníky tedy budou všechny fyzické osoby, které mají v nemovité 
věci bydliště.

 Při výpočtu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
obec musí vzít v úvahu počet osob žijících v nemovitosti a zároveň určit 
základ poplatku, který se stanoví na jednoho poplatníka. 

 Trvalý pobyt nehraje roli.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Minimální základ dílčího poplatku je brán jako měsíční za poplatníka 
nikoliv za nemovitost?

 Minimální základ dílčího poplatku se stanoví na poplatníka, ne na 
nemovitost. 

 § 10k odst. 1 zákona o místních poplatcích - základem dílčího poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci za dílčí období je 
hmotnost nebo objem odpadu odloženého z nemovité věci nebo 
kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za 
dílčí období připadající na poplatníka.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Vlastník rodinného domu, kde nikdo nebydlí, si neobjedná kapacitu 
prostředků (nepoužije popelnici) – zaplatí dílčí poplatek za měsíc za 
stanovený minimální základ 30 l? 

 Pokud si obec určí minimální základ dílčího poplatku např. 30 l, pak v 
případě, kdy si vlastník rodinného domu, kde nikdo nebydlí, neobjedná 
kapacitu prostředků (nepoužije popelnici), zaplatí dílčí poplatek za 
měsíc za stanovených 30 l.

 Vlastník rodinného domu je poplatníkem z titulu vlastnictví nemovité 
věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Vlastník rodinného domu ho pronajímá např. 4 osobám a současně si 
neobjedná kapacitu prostředků – zaplatí dílčí poplatek za měsíc jen za 
stanovených 30 l nebo za každou osobu a 30 l, tzn. 30 krát 4 x sazba? 

 Vlastník rodinného domu zaplatí dílčí poplatek za měsíc za každého 
poplatníka → za každou fyzickou osobu, která  v domě žije → 30 l za  
každou osobu.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Vlastník rodinného domu, kde bydlí 4členná rodina (vlastník je člen 
rodiny), si objedná kapacitu 80 l za měsíc – může si objednat kapacitu 
nižší než je minimální základ vynásobený počtem osob žijících v 
nemovitosti?

 Vlastník nemovitosti, jako plátce poplatku, nemůže objednat kapacitu 
nižší než je minimální základ vynásobený počtem osob žijících v 
nemovitosti. 

 Minimální objednaná kapacita musí tedy být 120 l.

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD – ČASTÉ DOTAZY
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Děkuji za pozornost.

Petra  Urbanová
MŽP, odbor odpadů

petra .urbanova@mzp.cz

mailto:petra.urbanova@mzp.cz
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