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Aktuální legislativní proces
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Předpokládaná účinnost od 1.1.2021

Přechodná ustanovení
1. V případě všech poplatkových povinností plynoucích z právní
úpravy § 10b ZMP, které vzniknou před nabytím účinnosti
tohoto zákona, se bude i nadále postupovat podle
dosavadního znění ZMP.
2. Obcím je dána možnost zachovat pro poplatkové období
2021 stávající místní poplatek. Podmínkou je k 1.1.2021
účinná OZV.
3. Poplatníci z důvodu svého místa přihlášení jsou osvobozeni
od nového poplatku za OSOH, pokud mají bydliště v jiné obci,
která zavedla poplatek za KO.
4. Obec musí na poplatkové období 2021 zavést pouze jeden
poplatek (starý nebo nový).

Novela zákona o místních poplatcích
V ust. § 1 se zrušuje poplatek za provoz systému
„nakládání s KO“ a doplňuje se nové písm. g)
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

Poplatek za systém odpadového hospodářství

jednodušší poplatek za KO
není vázán na skutečnou produkci odpadu
není vázán na to, zda poplatník v obci
skutečně žije

Poplatek za systém odpadového hospodářství

Poplatník
FO přihlášená v obci
vlastník nemovité věci zahrnující byt, RD nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není
přihlášená žádná FO a která je umístěná na
území obce - solidární poplatková povinnost

Poplatek za systém odpadového hospodářství
Předmět poplatku
 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 systém odpadového hospodářství
Osvobozena je
 FO, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v
obci a která je
 poplatníkem popl. za odkládání KO z nemovité věci v jiné
obci a má v této obci bydliště
 FO umístěná do dětského domova, školského zařízení, do
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, v domově pro
osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, ……..
 FO základě zákona omezená na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího vězení

Poplatek za systém odpadového hospodářství
Výše poplatku činí nejvýše 1200 Kč za kalendářní rok.
 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
 Poplatek se snižuje o jednu dvanáctinu za každé dílčí
období (kalendářní měsíc), 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
 FO, která má v nemovité věci bydliště, nebo
 vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná
fyzická osoba – solidární poplatková odpovědnost
Plátcem poplatku je
 společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům
vzniklo, nebo
 vlastník nemovité věci v ostatních případech
Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka

Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
Předmětem je
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
Základem dílčího poplatku za dílčí (měsíční)období je
 hmotnost odpadu – v kg na poplatníka
 objem odpadu – v litrech na poplatníka
 kapacita sběrných prostředků– v litrech na poplatníka
Obec zvolí jeden ze základů na kalendářní rok
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
 6 Kč za kg , pokud je základem hmotnost odpadu
 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 je součin základu dílčího poplatku a
sazby pro tento základ.

Poplatek za odkládání KO z nemovité věci
Sazba 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

Výpočet poplatku
- součet dílčích poplatků za jednotlivé kalendářní
měsíce, na jejichž konci
- měl poplatník v nemovité věci bydliště
- neměla v nemovité věci bydliště žádná FO

Vyměření poplatku za odkládání KO z nemovité věci
 v případě hmotnostního nebo objemového základu
dílčího poplatku
 poplatníkovi nebo plátci
 platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem
 poplatek je splatný do 30 dnů od doručení
rozhodnutí
 pokud není poplatek zaplacen (odveden) včas nebo
ve správné výši, může správce poplatku vyměřit
zvýšení poplatku

