
Odpady 2022

Nová obecně závazná vyhláška č. 3/2021 zavádí poplatek za obecní systém 

odpadového hospodářství



Náklady na 
odpadové 

hospodářství

▪ Vývoz popelnic 843 600,-

▪ Vývoz BIO 198 260,-

▪ Vývoz skla, papíru a plastu 592 705,-

▪ Vývoz objemného odpadu 264 205,-

▪ Celkem 1 898 770 Kč



Náklady na 
odpadové 

hospodářství

▪ Výdaje: 1 898 770,-

▪ Příjmy

▪ Od občanů 846 417,-

▪ Odměny Ekokomu 356 498,-

▪ Zpětný odběr elektro 15 836,-

▪ Prodej druh. Surovin 46 522,-

Celkem příjmy 1 265 273,-

Město doplácí: 633 497,- Kč, tj. 33% 



Celkové náklady 
na odpadové 
hospodářství

▪ Celkové náklady na odpadové hospodářství, 

včetně provozu Sběrného dvora, svozu a likvidaci dalších 

odpadů: 2 465 697,-Kč

▪ Celkový příjem je: 1 265 273,-Kč

▪ Město doplácí více jak 1,2 mil. Kč.



Snižování 
množství 
odpadu 

▪ Musíme společně zvyšovat recyklaci odpadu.  

▪ Ze zákona musíme každý rok snižovat množství komunálních 

odpadů, které se ukládají na skládku.

▪ V roce 2021 200 kg na osobu

▪ V roce 2022 190 kg na osobu     

▪ až v roce 2027 postupně na 140 kg na osobu

▪ Za nesplnění limitu se zvyšuje cena skládkovného 

z částky 800 Kč/tunu postupně až k částce 1 850 Kč/tunu



Možnosti obce 
před přijetím 

vyhlášky

▪ Dvě zákonné možnosti (dle nového zákona o odpadech):

1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství – poplatek 

na hlavu.

2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu  z nemovité věci –

je vázán na produkci komunálního odpadu.

▪ Obě varianty mají svoje výhody a nevýhody.

▪ Současný systém smluv již dle nového zákona není možný.



Poplatek za 
obecní systém 

OH

▪ Výhody:  

▪ poplatek je použitelný ve všech typech zástavby, tj. bytové domy, 
rodinné domy

▪ je dobře pochopitelný, podílí se na nákladech celého 
systému OH v obci, který může občan používat

▪ umožňuje nastavit osvobození od poplatku a různé úlevy

▪ lze jej vybrat v průběhu roku, jednodušší agenda

▪ úbytek černých skládek

▪ Nevýhody:

▪ Poplatek není motivační, pro motivaci musí obec použít jiné 
nástroje

▪ Poplatkem nelze zpoplatnit osoby, které v obci bydlí, ale nejsou 
v ní trvale hlášeny

▪ Poplatek má nízkou maximální hranice – při navýšení nákladů na 
OH je nebude pokrývat, je to 1 200 Kč/osobu



Poplatek za 
odkládání 

komunálního 
odpadu

▪ Výhody:

▪ Poplatek je motivační, čím menší produkce komunálního odpadu, tím 
nižší platba

▪ Umožňuje zpoplatnit osoby bydlící v obci bez ohledu na jejich trvalé 
přihlášení

▪ Je vhodný pro menší obce, bez zástavby bytovými domy

▪ Nevýhody:
▪ Použitelný spíše v zástavbách rodinných domů
▪ Náročnější agenda spojená se sledováním odkládání odpadů 

z jednotlivých nemovitostí
▪ Náročnější komunikace – poplatek je spojen s možností využití ostatních 

částí obecní systému OH
▪ Možné nestandardní chování poplatník ve snaze ušetřit  - odkládání 

odpadů do odpadkových košů, veřejných kontejnerů, černé skládky
▪ V bytových domech lze velmi obtížně realizovat poplatek s dílčím 

základem podle hmotnosti nebo objemu vázaný na poplatníka –
v případě kontejnerů 1 100 litrů sdílí nádobu více domácností a nelze 
určit produkci odpadu adresně

▪ Poplatek lze vybírat až po skončení poplatkového období, a to na základě 
platebního výměru nebo hromadného předpisu

▪ Nepředpokládá se nastavení osvobození a úlev 



Možnost 
přístupu města 

1. nedotovat a nastavit poplatek tak, aby byly uhrazeny výdaje za 

komunální odpad v plné výši, tj.  Cca 800 Kč/osoba

2. dotovat odpadové hospodářství;  do jaké výše a za jaký odpad?

▪ Rada města doporučila dotovat odpadové hospodářství jako 

jednu ze základních služeb města s tím, že by měla být míra 

doplácení na komunální odpad zachována jako doposud, tj.  

33%

▪ ZM schválilo OZV s poplatkem „na hlavu“ ve výši 550,-Kč/na rok



Povinnost 
TŘÍDIT, TŘÍDIT, 

TŘÍDIT

▪ Ať je poplatek stanoven na základě první nebo druhé varianty, 

tak je zákonnou povinností každého z nás třídit.

▪ Jenom společným postupem jsme schopni snižovat množství 

odpadu, který končí na skládce a tím  neplatit zvýšené 

skládkovné

▪ Město připraví během roku 2022 motivační program, který 

umožní slevy pro osoby, které prokazatelně třídí.



Kdo je 
poplatník?

1. Fyzická osoba přihlášená k trvalému pobytu

a) Patří sem i cizinci, kteří mají v obci povolen trvalý pobyt nebo 

přechodný pobyt delší než 90 dnů

2. Vlastník nemovitosti zahrnující rodinný dům, byt, stavbu pro 

rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena k trvalému pobytu 

žádná fyzická osoba



Placení 
poplatku

▪ Jednorázově, nejpozději do 31.05.

▪ Anebo do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 

poplatková povinnost vznikla.

▪ Způsob placení:

▪ V hotovosti na pokladně

▪ Převodem na účet města, variabilní symbol bude přidělen (možná 

bude pod rodným číslem poplatníka)



Osvobození od 
poplatku

Ze zákona osoba, která je

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

b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského 
zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí 
soudu nebo smlouvy, 

c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na 
základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s 
rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého, 

d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově 
pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném 
bydlení, nebo 

e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby 
vykonávající trest domácího vězení. 



Osvobození  od 
poplatku

Od města nad rámec zákona osoba, která je:

a) nezaopatřeným druhým  a dalším dítětem, které žije ve 

společné domácnosti s nejméně jedním nezaopatřeným 

sourozencem a které v příslušném kalendářním roce 

nedosáhlo věku 18 let

b) hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně – úřadu města Vyšší 

Brod avšak na území města Vyšší Brod se dlouhodobě 

nezdržuje (více jak šest po sobě jdoucích měsíců v kalendářním 

roce) nebo která je hlášena k trvalému pobytu na ohlašovně –

úřadu města Vyšší Brod a místo skutečného pobytu této osoby 

není známo. 

▪ V rodině s dvěma a více dětmi do 18 let platí pouze za jedno 

nezletilé dítě



Osvobození od 
poplatku

Od města nad rámec zákona

Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost 

vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný 

dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena 

žádná fyzická osoba a která se nachází na územní této obce 

a) jejímž vlastníkem je město Vyšší Brod

b) jejímž vlastníkem je poplatník dle čl. 2, odst. 1, písm. a)

Občan s trvalým pobytem, který má na území města byt, dům, 

rekreační objekt, kde není nikdo hlášen k trvalému pobytu bude 

od poplatku osvobozen.

O každé osvobození si musí poplatník požádat, jinak nárok na 

osvobození zaniká!!!



Ohlašovací 
povinnost

▪ Veškeré údaje, které si můžeme zjistit z rejstříků nebo evidencí, 

nebudeme po Vás požadovat.

▪ Ohlašovací povinnost je nutné podat v případě, že plátce bude 

platit poplatek za více osob (rodina, dům) nebo

▪ Pokud uplatňuje nárok na osvobození nebo

▪ Pokud se doručovací adresa liší od adresy trvalého pobytu

▪ Formulář bude od 22. 12. na internetových stránkách města, v 

lednovém zpravodaji a na podatelně úřadu.



Kdo nemusí 
podávat 

ohlášení?

▪ Pokud bude poplatník hradit poplatek jen za svoji osobu, má 

adresu trvalého pobytu stejnou jako doručovací a neuplatňuje  

osvobození, tak nemusí ohlášení podávat.

▪ Údaje si zjistíme z rejstříku nebo evidence

▪ Jen v případě bezhotovostní platby si musí vyžádat variabilní 

symbol, popř. bude rozhodnuto, že variabilní symbolem bude 

rodné číslo poplatníka.

▪ O způsobu stanovení var. symbolu budete včas informování.

Neplaťte prosím nic do 15. ledna 2021.



Prosba města k 
občanům

▪ Kdo měl uzavřenou smlouvy na likvidaci odpadů, aby neměnili 

četnost vývozu popelnic nebo pouze v případě objektivních 

důvodů.  Nálepku s označením vývozu na rok 2022 lze 

vyzvednout u Ing. Poláčkové

▪ Kdo neměl uzavřenou smlouvu dodnes, aby  co nejdřív nahlásil, 

četnost vývozů na tel. Ing. Poláčkové a vyzvedl si nálepku na 

označení popelnice k vývozu.

▪ Ing. Dagmar Poláčková  je v kanceláři v čp. 200, ul. Míru

Kontakt: 724 347 437, zivotni.prostredi@mestovyssibrod.cz


