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PROGRAM ŠKOLENÍ

08:30 – 09:00 Přihlášení a prezence účastníků a účastnic 

09:00 – 10:00 Novely zákona o místních poplatcích

• Změny u poplatku z pobytu

• Poplatek za obecní systém odpadového 
hospodářství

• Poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci

10:00 – 11:00 Daňový řád

11:00 – 11:45 Diskuze
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KDE HLEDAT INFORMACE?

Metodiky, stanoviska MF → https://www.mfcr.cz/cs/verejny-
sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky

Metodiky, stanoviska MV → https://www.mvcr.cz/metodicke-
materialy-k-ozv.aspx

Důvodové zprávy k novelám (zákon č. 543/2020 Sb., zákon č. 
609/2020 Sb., zákon č. 283/2020 Sb. atd.) → naleznete v 
právních systémech/případně na www.psp.cz → Jednání a 
dokumenty → Sněmovní tisky
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NOVELA Č. 609/2020 SB. 
POPLATEK Z POBYTU

Rozšíření negativního vymezení předmětu poplatku:

Od roku 2021 se do § 3a odstavec 2 ZMP se doplnilo písm. b):

Předmětem poplatku není … pobyt ve zdravotnickém zařízení 
poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou 
zdravotní službou podle zákona upravujícího veřejné 
zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí.".
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NOVELA Č. 609/2020 SB. 
POPLATEK Z POBYTU

+ navazující změna osvobození od poplatku v §3b odst. 1 
písmeno c) ZMP:
Od roku 2021: osvobození osob hospitalizovaných na území obce ve 
zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou 
osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče.

Srov. do konce roku 2020: osvobození osob hospitalizovaných na 
území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s 
výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační 
péče

1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče 
podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo

2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
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NOVELA Č. 609/2020 SB. 
POPLATEK Z POBYTU

Do konce roku 2020 Od roku 2021

Hospitalizace v nemocnici hrazená z
VZP - osvobození

Hospitalizace v nemocnici hrazená z
VZP – vynětí z předmětu poplatku

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 
hrazená z VZP- osvobození

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 
hrazená z VZP – vynětí z předmětu 
poplatku

Pobyty průvodců hrazené z VZP–
podléhaly poplatku

Pobyty průvodců hrazené z VZP –
vynětí z předmětu poplatku

Hospitalizace v nemocnici nehrazená z 
VZP – osvobození

Hospitalizace v nemocnici nehrazená z 
VZP – osvobození

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 
nehrazená z VZP- podléhala poplatku

Lázeňská léčebně rehabilitační péče 
nehrazená z VZP- podléhá poplatku
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NOVELA Č. 609/2020 SB. 
POPLATEK Z POBYTU

Důvody změny:

• Snaha snížit administrativu nemocnic a dalších 
zdravotnických zařízení s lůžkovou péčí, které dosud musely 
i v případě osvobozených pacientů vést údaje o těchto 
osobách v evidenční knize/event. plnit další povinnosti.

• V případě průvodců snaha odstranit znevýhodnění obyvatel 
venkova a menších měst, v jejichž obci se nenachází 
zdravotnické zařízení poskytující lůžkovou péči.
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NOVELA Č. 609/2020 SB. 
POPLATEK Z POBYTU

Přechodná ustanovení:

• Pro poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí 
účinnosti novely se použije ZMP ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do † 2020).

• U pobytu zahájeného přede dnem nabytí účinnosti novely a 
ukončeného po účinnosti novely se ZMP ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (do †2020), 
použije pouze na část pobytu přede dnem nabytí účinnosti 
novely.
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NOVELY Č. 543/2020 SB. + 541/2020 SB.
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Do 2020 existovaly 3 způsoby :

• místní poplatek (§ 10b)

• poplatek za komunální odpad (§ 17a zákona o odpadech) 

• smluvní systém (§ 17 odst. 6 zákona o odpadech) st. 6 zákona 
o odpadech)

Pro rok 2021 lze ponechat (viz přechodná ustanovení novel) 
→ pak se postupuje dle ZMP/ZoO dle znění účinného do 
31.12.2020/ nebo zavést nové poplatky.

Obec může zavést jen jeden systém financování, pravidla pro 
fungování systémů nelze směšovat.
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NOVELY Č. 543/2020 SB. + 541/2020 SB.
POPLATKY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Od 2022 pouze 2 nové způsoby:
• poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (§

10d/1 písm. a) ZMP) → podobný dosavadnímu místnímu 
poplatku za komunální odpad

• poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci (§ 10d/1 písm. b) ZMP) → „trochu“ podobný 
dosavadnímu poplatku dle §17a zákona o odpadech

Místní poplatek za komunální odpad (§10b ZMP) se pro účely 
jeho placení považuje za poplatek za obecní systém 
odpadového hospodářství → evidují na stejném osobním 
daňovém účtu, není nutné zásadněji upravovat systém.
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(§ 10E + NÁSL. ZMP)

Předmět poplatku
Možnost využívat systém možnost využívat obecní systém 
odpadového hospodářství, která je dána

• přihlášením v této obci,

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

Až na výjimky nezáleží na tom, zda v obci poplatník skutečně 
žije a vytváří odpad, resp. využívá systému odstraňování 
komunálního odpadu.
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(§ 10E + NÁSL. ZMP)

Poplatník
• fyzická osoba přihlášená v obci (§16c ZMP) nebo

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

Zachována solidární poplatková povinnost spoluvlastníků (§10p 
ZMP)

Poplatníkem se lze opět stát z obou důvodů současně.

NOVĚ – Poplatníkem je i právnická osoba (např. družstvo, obchodní 
společnost atd.) + svěřenský fond, podílový fond nebo fond 
obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena 
nemovitost (§ 10r ZMP)
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(§ 10E + NÁSL. ZMP)

Osvobození od poplatku
pouze pro poplatníky z důvodu přihlášení v obci: 

• zachovány stávající zákonné důvody pro osvobození od poplatku 
za systém → tj. pro osoby umístěné ve vybraných typech 
pobytových zařízení

+ nově poplatníci, kteří platí poplatek za odkládání komunálního 
odpadu z nemovité věci v jiné obci, v níž skutečně žijí (mají zde 
bydliště)

+ poplatníci, kteří mají bydliště v jiné obci a platí zde poplatek za 
komunální odpad dle §17a zákona o odpadech (viz přechodná 
ustanovení z.č. 543/2020 Sb.)

+ poplatníci omezení na základě zákona na osobní svobodě (s 
výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení).
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(§ 10E + NÁSL. ZMP)

Sazba 

• až 1 200 Kč/ kalendářní rok = poplatkové období

• snížení o 1/12 za kalendářní měsíc= dílčí období, na jehož konci není 
naplněn předmět poplatku/naplněn důvod pro osvobození od 
poplatku

Způsob placení

• za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna 
osoba/za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může 
poplatek platit vlastník nebo správce → vyplývá z DŘ (§ 164 odst. 4 
DŘ) 

• povinnost informovat veřejnost, jakým způsobem má být platba 
provedená za více poplatníků identifikována (§ 56 daňového řádu)
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POPLATEK ZA OBECNÍ SYSTÉM 
ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
(§ 10E + NÁSL. ZMP)

Příklad na krácení poplatku
Pan Přelétavý se v březnu přestěhuje ze Staré vsi do Nové vsi a 
přehlásí si sem adresu evidovaného trvalého pobytu. Obě mají 
zavedený poplatek za obecní systém odpadového hospodářství. Jak 
bude platit poplatek?

• Poplatek v obci Stará ves se snižuje o 1/12 za každý měsíc, na 
jehož konci již neměl v této obci evidován trvalý pobyt (tj. za 
měsíce březen až prosince) → ve Staré vsi zaplatí poplatek pouze 
za měsíce leden až únor. 

• V obci Nová ves mu vznikne poplatková povinnost za měsíce 
březen až prosinec. K poslednímu dni měsíce března totiž již měl 
evidovaný trvalý pobyt v Nové vsi.
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POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI (§ 10I + NÁSL. ZMP)

Předmět poplatku

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

• záleží na množství odpadu (hmotnost - kg/objem odpadu -
l)/objednaném objemu popelnic (kapacita -l) → „více odpadu = více 
platí“

• možnost zavést minimální dílčí základ

Co když jde o nevyužívanou nemovitost/lidi žijící natolik alternativním 
způsobem života, že žádný odpad neprodukují?
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POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI (§ 10I + NÁSL. ZMP)

Poplatník poplatku

• fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště

• vlastník nemovité věci (fyzická i právnická osoba, fondy), ve které 
nemá bydliště žádná fyzická osoba→ solidární povinnost 
spoluvlastníků

Bydliště (§ 80 OZ): místo, kde se osoba zdržuje s úmyslem žít tam trvale 
(s výhradou změny okolností), není-li takové místo, pak je bydliště osoby 
v místě, kde žije, kde má majetek, popřípadě místo, kde měla bydliště 
naposledy.
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POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI (§ 10I + NÁSL. ZMP)

Plátce poplatku

 společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo

 vlastník nemovité věci (fyzická i právnická osoba, fondy) v 
ostatních případech → solidární povinnost spoluvlastníků

Plátce poplatku je povinen vybrat poplatek od poplatníka = 
pouze mezi ním a OÚ vzniká veřejnoprávní vztah.

Jak se může poplatník bránit postupu plátce poplatku?

18



POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI (§ 10I + NÁSL. ZMP)

Základ dílčího poplatku za kalendářní měsíc a sazba

• Hmotnost (kg) – až 6 Kč za kg

• Objem odpadu (l) – až 1 Kč za l

• Kapacita nádob (l) – až 1 Kč za l

Minimální základ dílčího poplatku na poplatníka

• 10 kg hmotnosti odpadu

• 60 l objemu odpadu/kapacity soustřeďovacích prostředků
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POPLATEK ZA ODKLÁDÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU 
Z NEMOVITÉ VĚCI (§ 10I + NÁSL. ZMP)

Výpočet

• Dílčí poplatek (za kalendářní měsíc) = součin základu dílčího 
poplatku zaokrouhleného na celé kilogramy nebo litry nahoru a 
sazby pro tento základ  

• Finální poplatková povinnost (za kalendářní rok)= součet dílčích 
poplatků za jednotlivá dílčí období

• Plátce rozdělí poplatek připadající na nemovitost na poplatníky, 
vybere ho od nich a odvede obci.

• Pokud se platí podle hmotnosti nebo objemu, obecní úřad 
poplatek nejprve vyměří plátci (nový §11 odst. 4 ZMP) → 
splatnost 30 dnů ode dne doručení platebního výměru nebo 
hromadného předpisného seznamu. Zvýšení se vyměřuje 
zvlášť.
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Prostor pro Vaše dotazy.

Kontakt: malinova@ochrance.cz , tel. 542 542 307
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