
 



 

 

TZV. „TŘÍDÍCÍ SLEVA PRO OBCE“ Z POPLATKU 
ZA UKLÁDÁNÍ ODPADŮ NA SKLÁDKU9 

 
Obec jako poplatník může za určitých podmínek zahrnout odpad 
podle § 40 odst. 1 Zákona, zejména: 
 
- 20 03 01 Směsný komunální odpad,  
- 20 03 02 Odpad z tržišť,  
- 20 03 03 Uliční smetky, 
- 20 03 07 Objemný odpad,  
 

do základu poplatku za komunální odpady, tedy se sazbou poplatku 
500 Kč za tunu (a nikoliv s vyšší sazbou pro využitelný odpad podle 
přílohy č. 9 Zákona).  

Množství odpadu ukládaného na skládku se „slevou“ však nesmí 
překročit množství vypočtené podle přílohy č. 12 Zákona jako 
násobek počtu obyvatel obce10 a údaj z příslušné tabulky.  
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* Množství odpadu na obyvatele v tunách 

Obec nárok na „třídící slevu“ uplatňuje u provozovatele skládky 
coby plátce poplatku (jedná se o libovolnou skládku), a to 
při současném sdělení rozhodných údajů, ze kterých nárok na slevu 
obci vyplývá. 

  

KONTROLA A PŘESTUPKY 
Přímo obecní úřad KONTROLUJE11, zda právnické 

a podnikající fyzické osoby: 
 
a) využívají obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí 
a v souladu s ní, a zda nepodnikající fyzické osoby nakládají 
s komunálním odpadem v souladu s tímto zákonem, a 

b) mají zajištěno převzetí odpadu, který samy nezpracují v souladu 
se Zákonem, osobou oprávněnou k převzetí daného druhu 
a kategorie odpadu podle tohoto zákona. 

Pokud by fyzické osoby nedodržovaly povinnosti týkající se 
nastaveného obecního systému, obecní úřad PROJEDNÁVÁ 
PŘESTUPKY. Stejně tak obecní úřad projednává přestupky, pokud by 
právnické a podnikající fyzické osoby (původci odpadu) 
např.  využívaly obecní systém bez písemné smlouvy s obcí.12 

 

POZOR! 

I obci hrozí pokuty za nedodržení povinností! 
Mezi přestupky, kterých se může dopustit obec13, patří 
např. nesplnění některé z informačních povinností obce, nezajištění 
výše uvedených „třídících cílů obce“ nebo pokud obec nezašle 
ve stanovené lhůtě a ve stanoveném rozsahu hlášení o obecním 
systému. 

 

POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Od 1. 1. 2021 vstoupila v účinnost novela zákona 
o místních poplatcích, která upravuje dva druhy místních poplatků 
za komunální odpad: 

a)  POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

b) POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI 

Možnost vybírat dosavadní platby za komunální odpad v obcích 
od občanů (podle starého zákona o odpadech a podle zákona 
o místních poplatcích) skončí uplynutím roku 2021 (přechodné 
ustanovení). V roce 2022 tedy již obec bude moci vybírat platbu 
za komunální odpad od fyzických osob pouze na základě jednoho 
z nových místních poplatků. 
 

a) POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
 

Poplatek za samotnou existenci obecního systému (bez vazby 
na skutečnou produkci odpadu) 
Poplatník: 
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo 
b) vlastník nemovité věci (byt, rodinný dům nebo stavba 
pro rodinnou rekreaci), ve které není přihlášena žádná fyzická 
osoba 
 

Poplatek činí nejvýše 1200 Kč. 
  

b) POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI 
 

Poplatek založen na skutečném množství vyprodukovaného 
odpadu 
Základ dílčího poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc): 
a)   hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci (v kilogramech) 
připadajícího na poplatníka,  
b) objem odpadu odloženého z nemovité věci (v litrech) 
připadajícího na poplatníka, nebo  
c) kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc 
na odpad (v litrech) připadajícího na poplatníka. 
 

 

 
 

Obec zvolí pro poplatkové období jeden z těchto základů. 
 

Obec může určit minimální základ dílčího poplatku (kalendářní 
měsíc), nejvýše: a) 10 kg, b) 60 l 
 

Sazba poplatku činí nejvýše: 
a) 6 Kč za kg 
b) 1 Kč za l  
 

Plátce poplatku: 
a) společenství vlastníků jednotek, nebo 
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech 
 

Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka: 
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo 
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá žádná fyzická osoba 
bydliště 

 
ZAJÍMAVOST 
Obec může pro svůj systém zavést také oddělné 

soustřeďování popela z domácností. Ten se zařazuje pod katalogové 
číslo 20 03 01 01 (jako poddruh odpadu od 1.1.2024). Tento odpad je 
možné ukládat na skládku se sníženou sazbou poplatku za 45 Kč za 
tunu, neboť se jedná o technologický odpad. 

 
ODKAZY 
 

1. Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „Zákon“) 
2.Vyhláška č. 8/2021 Sb. 
3. Ust. § 7 Zákona 
4. Vyhláška č. 273/2021 Sb. 
5. Ust. § 11 odst. 2 písm. a) Zákona, komunální odpady jsou ve skupině 
20 Katalogu odpadů 
6. Ust. § 33 a násl. vyhlášky 
7.  Příloha č. 18 vyhlášky 
8.  Obec je povinna zaslat každoročně hlášení o komunitních kompostárnách 
(§ 66 Zákona). 
9. Ust. § 157 a příloha č. 12 Zákona 
10. z bilance obyvatel ČR zpracované ČSÚ k 1. lednu kalendářního roku 
bezprostředně předcházejícího poplatkovému období 
11. Ust. § 147 Zákona  
12. Ust. § 123 odst. 1 Zákona 
13.  Ust. § 122 Zákona 

 
KONTAKT 

 
 

ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Pod Pekárnami 157/3, Praha 9 - Vysočany, 190 00 

www.caoh.cz 


