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veřejné správy 

 

Aktuální novely zákona o místních poplatcích 

 

Nová úprava místního poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů  
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Přehled aktuálních změn zákona č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích 

I. Novela č. 142/2012 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti se 

zavedením základních registrů (účinná od 1. 7. 2012) 

 - nový § 16 zákona o místních poplatcích (čerpání údajů z 

 registrů a inf. systémů) 
 

II. Novela č. 174/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (účinná od 1. 7. 

2012, ale pozor na přechodné ustanovení) 

 - změněn § 10b, který upravuje místní poplatek za provoz systému 

 shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

 komunálních odpadů (dále jen „místní poplatek za sběr a svoz KO“) 

 - nový § 12, který zavádí společnou odpovědnost nezletilého 

 poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení místního 

 poplatku  
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku za sběr a svoz KO 

 

1) rozšířen okruh poplatníků 

 

2)  zvýšení horní hranice sazby poplatku 

 

Poznámka: 

Poplatky za komunální odpad dle § 17a a smluvní úhrady dle § 17 odst. 5 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech nejsou citovanou novelou dotčeny. 

  

Co přinesla změna místního poplatku za sběr a svoz KO? 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

1) P O P L A T N Í K (§ 10b odst. 1) 

 
 

Podle předchozí právní úpravy byla poplatníkem: 

 

a) fyzická osoba, která měla v obci trvalý pobyt 

 

b)  fyzická osoba, která měla ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k 

individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 

osoba 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

1) P O P L A T N Í K (§ 10b odst. 1) 

Podle nové právní úpravy je poplatníkem: 

 a) fyzická osoba s „úředním“ pobytem, konkrétně se jedná o fyzickou osobu,  

 1. která má v obci trvalý pobyt, 
 

 2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů (jde o 

cizince z třetích zemí), 
 

 3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců (jde o občany zemí 

EU, EHP a Švýcarska), 
 

 4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců, 

 

 b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt 

nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

1) P O P L A T N Í K (§ 10b odst. 1) 

Kde lze zjistit informace? 

 

• Odbor správních činností MV – správce registru obyvatel  

a informačního systému evidence obyvatel 

– kontakt: nám. Hrdinů 3, Praha 4, tel. 974 817 201, e-mail: osc@mvcr.cz 

 

• Ředitelství služby cizinecké policie – správce informačního systému 

cizinců 

– kontakt: Police České republiky, Olšanská 2, Praha 3, p.s. 78, tel. 974 841 219, e-mail: 
krcpp@mvcr.cz  

 

• Správa základních registrů – obecné informace k činnosti všech 

registrů 

– kontakt: Na Vápence 14, Praha 3, tel. 222 132 020, e-mail: podpora@mvcr.cz,  
web: szrcr.cz 

mailto:osc@mvcr.cz
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

1) P O P L A T N Í K (§ 10b odst. 1) 

Nejčastější dotazy 

 

Kdo platí poplatek v případě bytů, které jsou v družstevním vlastnictví a ve kterých 

není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba?  

 

Odpověď:  Zákon stanoví, že poplatníkem v případě poplatku za systém nakládání 

s komunálním odpadem je pouze fyzická osoba.  Z tohoto důvodu nemůže být „družstvo“ 

poplatníkem. U družstevních bytů se předpokládá, že v těchto bytech žijí především 

osoby, které mají v obci trvalý pobyt, které z tohoto titulu poplatek platí. 

 

Co se rozumí pojmem „stavba určená“ k individuální rekreaci, když ze zákona 

o místních poplatcích vypadl pojem „stavba sloužící“ k individuální rekreaci? 

 

Odpověď: Stavbou určenou k individuální rekreaci se rozumí stavba, která je tak 

označena v kolaudačním rozhodnutí nebo která je tak označena v katastru nemovitostí. 

V případě pochybností, zda se jedná o stavbu určenou k individuální rekreaci, nese 

důkazní břemeno správce poplatku. 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

1) P O P L A T N Í K (§ 10b odst. 1) 

Nejčastější dotazy 

 

Platí osoba, která je v obci přihlášena k pobytu a která je zároveň vlastníkem 

několika bytů v obci, ve kterých není k pobytu hlášena žádná fyzická osoba, pouze 

jeden poplatek nebo platí poplatků více? 

 

Odpověď: Tato osoba je ze zákona poplatníkem jak z titulu pobytu v obci, tak z titulu 

vlastnictví stavby (tj. stavby určené k individuální rekreaci, bytu, rodinného domu), ve 

které není k pobytu hlášená žádná fyzická osoba. Fyzická osoba může tedy platit více 

poplatků. 

 

Započítávají se do rozúčtování všichni vlastníci staveb podle § 10b odst. 1 písm. b) 

nebo počty staveb jako takových? Počty se mohou lišit v případě spoluvlastnictví. 

 

Odpověď: Do rozúčtování se vždy počítají pouze počty staveb.  
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Podle předchozí právní úpravy sazbu tvořila: 

a) částka až 250 Kč na poplatníka a kalendářní rok, a 

 

b)  částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a 

svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč „za poplatníka“ a kalendářní rok; 

obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na osobu. 

 

Podle nové právní úpravy sazbu tvoří: 

a) částka až 250 Kč na poplatníka a kalendářní rok a 

 

 b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč „za poplatníka“ a 

kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr 

a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Složky sazby 

  

Sazba poplatku je dvousložková a tvoří ji: 

• dle ust. § 10b odst. 4 písm. a) částka až 250,- Kč  

-  obec stanoví libovolně 

-  tato částka má zejména kompenzovat náklady obce za nakládání  

s tříděným odpadem 

• dle ust. § 10b odst. 4 písm. b) částka až 750,- Kč 

-  částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 

roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu rozpočítaná na všechny 

zákonem vymezené poplatníky (tj. i na ty, kterým obec hodlá poskytnout úlevu či 
osvobození) 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Způsob výpočtu skutečných nákladů 

 

• poplatek dle § 10b odst. 4, písm. b) je stanoven na základě skutečných nákladů 

obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu 

  

• lze využít data i z téhož roku, kdy je vyhláška přijímána, pokud má obec k dispozici 

finální náklady pro tento kalendářní rok (v opačném případě je nezbytné použít 

náklady z roku předcházejícího) 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Náklady na sběr a svoz netříděného KO 

NKO = NKO ve smyslu zákona o místních poplatcích lze považovat za pojem 

 odpovídající pojmu směsný komunální odpad a objemný komunální odpad 

 podle odpadové legislativy.  

 

svoz = zahrnuje celý systém doručení odpadu od obyvatel do zařízení. Pokud se

 tento pojem vztáhne k názvu poplatku, zastupuje v tomto ustanovení pojmy 

 shromažďování a přeprava odpadu 

sběr = vychází ze způsobu, jakým je ve většině případů stále nakládáno s netříděným 

 komunálním odpadem, tedy že netříděný komunální odpad je z obcí předáván 

 osobě oprávněné ke sběru odpadu. Pokud vymezíme pojem sběr v tomto 

 ustanovení k názvu poplatku, zastupuje na tomto místě pojmy sběr, využití a 

 odstranění.  

 

Srov. celý název poplatku: 

místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Co lze započítat do nákladů na sběr a svoz netříděného KO? 

1) Shromažďování odpadu: zajištění, údržba (oprava, čištění), obnova a následné 

vyprazdňování shromažďovacích prostředků, včetně odpadkových košů (jedná se o 

shromažďovací prostředky, které obec určila v souladu s § 17 odst. 2 zákona o 

odpadech k odkládání směsného komunálního odpadu, v opačném případě by do 

nich nemohli obyvatelé obce v souladu s ustanovením § 17 odst. 4 odkládat jakékoliv 

odpady). Náklady na provoz sběrných dvorů je možné započítat pouze v té části, ve 

které se v nich nakládá s netříděným komunálním odpadem.   

 

2)  Přeprava: náklady na překládání odpadů z jednotlivých shromažďovacích prostředků 

do přepravních prostředků a jejich přepravu do zařízení ke sběru nebo dalších 

zařízení podle obecního systému nakládání s odpadem. 

 

3)  Sběr odpadů: platby svozové (sběrové) společnosti 

 

4)  Využití odpadů a odstranění odpadů: náklady na využití odpadů, náklady na 

odstranění odpadů, poplatek za ukládání odpadu na skládce.  
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Co lze započítat do nákladů na sběr a svoz netříděného KO? 

V případě, že je k dané činnosti využívána vlastní mechanizace či zařízení,  

 

- lze náklady na pořízení a provoz mechanizace či zařízení započítat pouze ve výši 

odpovídající ročnímu odpočtu podle daňových zákonů a poměru využití dané 

mechanizace či zařízení k výše uvedeným činnostem při nakládání s netříděným 

komunálním odpadem dané obce za kalendářní rok.  

 

Náklady na personální zajištění činnosti  

- je možné opět započítávat pouze v poměru, v jakém vykonávají výše vymezenou 

činnost ve vztahu k netříděnému komunálnímu odpadu dané obce.  

- Do výpočtu tak nelze například započítat činnost administrativních pracovníků 

vybírajících poplatek.  

- Na druhou stranu lze započítat například personální zajištění zařízení k přepravě či 

využití odpadů. Započítat tak lze pouze mzdové náklady na osoby, které přímo 

zajišťují výše zmíněné činnosti. 
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Novela 174/2012 Sb. 

změna místního poplatku dle § 10b 

2. S A Z B A (10b odst. 4) 

Co nelze započítat do nákladů na sběr a svoz netříděného KO? 

1) náklady vztahující se k odpadu pocházejícímu od původců odpadu zapojených 

do obecního systému na základě smlouvy.  

 - tyto náklady jsou, případně mají být, pokryty platbou původců obci na základě 

smlouvy. Vzhledem k tomu, že s odpadem od zapojených původců odpadu bude 

často nakládáno společně s odpadem pocházejícím od občanů, lze připustit, že je 

možné započítat celé náklady a následně odečíst úhradu, kterou obce od původců 

obdržela. 

2) náklady obce na likvidaci tzv. „černých skládek“  

 - a to ani v případě, že by se jednalo o netříděný komunální odpad. Tyto odpady sice 

mohou pocházet od obyvatel dané obce, aby nebyly odloženy na místo určené 

k odkládání odpadů, ale byly nelegálně odstraněny. Fakticky se jedná o úklid obce. 

 

3) náklady na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu 
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Novela 174/2012 Sb. 

 § 12 

Společná odpovědnost za zaplacení poplatku 

 

Společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku v 

případě, že byl poplatník v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný 

zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.          

  Správce poplatku vyměří poplatek jednomu z nich 

 

 

Institut společné odpovědnosti za zaplacení poplatku je speciální úpravou ve vztahu k 

daňovému řádu, konkrétně k jeho ustanovení o společném zastupování při vzniku 

společné daňové povinnosti podle § 30 daňového řádu a umožňuje vyměřit poplatek 

kterémukoliv z poplatníků. 

 

 



www.mvcr.cz/odk 

Odbor dozoru a kontroly 

veřejné správy 

17 

Novela 142/2012 Sb. 

 § 16 

Čerpání údajů z informačních systémů 

 

Novela č. 142/ 2012 Sb.: 

1) zavedla oprávnění obecních úřadů a krajských úřadů využívat pro účely řízení o 

místních poplatcích 

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 

b) údaje z informačního systému evidence obyvatel, 

c) údaje z informačního systému cizinců. 

 

2) vymezila, které údaje lze ze systémů čerpat  
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Děkuji za pozornost  

Odbor dozoru a kontroly veřejné správy (centrum) 

 

Adresa: Náměstí Hrdinů 3,140 21  Praha 4 

Telefon:  974 816 411,974 816 429 

Fax:  974 816 816 

E-mail:  odbordk@mvcr.cz 

web:  www.mvcr.cz/odk 

 

 

Oddělení dozoru Olomouc (územní pracoviště) 

 

Adresa: Husova č. p. 4, 779 00 Olomouc 

Telefon: 974 760 720 

Fax: 974 760 728 

E- mail:  dozorol@mvcr.cz  

 

 


