POPLATEK ZA
KOMUNÁLNÍ ODPAD
1. Označení - pojmenování - životní situace
Poplatek za komunální odpad

2. Základní informace k životní situaci
Upozorňujeme občany na změnu v placení poplatku
za komunální odpad platnou od 1. 1. 2022
Do konce roku 2021 platilo, že od poplatku je osvobozen poplatník s pobytem v sídle
ohlašovny, a to po dobu nahlášení na adrese ohlašovny. Od 1. 1. 2022 jsou tyto
osoby povinny platit poplatek, pokud je znám jejich pobyt.
Zastupitelstvo obce Zbraslav se na svém zasedání dne 10. 11. 2021 usnesením č.
262/Z22/2021 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství.
Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území
obce.
Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost
apod.)
Každá fyzická osoba starší 18 let nebo zmocněnec. Za nezletilého jeho zákonný
zástupce (rodiče poplatníka, soudem ustanovený poručník). Zástupcem osob zbavených
způsobilosti k právním úkonům je opatrovník stanovený soudem.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní
situace
Poplatník se k poplatku musí přihlásit do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla poplatková
povinnost. Ve stejné lhůtě je povinen nahlásit každou skutečnost rozhodnou pro vznik,
změnu nebo zánik povinnosti, případně mající vliv na výši poplatku nebo osvobození
od placení místního poplatku.
Výše poplatku činí v 2022 roce 600 Kč na osobu a kalendářní rok. Platí se (odvádí)
bez výzvy a bez vydání platebního výměru. Poplatek je splatný do 31. března
běžného kalendářního roku a lze jej hradit bankovním převodem nebo na pokladně
obecního úřadu.
Číslo bankovního účtu 4060006509/6800 a variabilní symbol platí ten, který byl
přidělen v předchozím roce, pro nové platby ho lze získat na tel. čísle 546453210
nebo na emailu obec@zbraslavubrna.cz.
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy byla fyzická osoba odhlášena z pobytu na
území obce Zbraslav.
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je 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, dále fyzická osoba 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 a fyzická osoba umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení.
Od poplatku je dále osvobozena fyzická osoba po dobu pobytu ve věznici během
výkonu trestu odnětí svobody, fyzická osoba pobývající a zároveň platící poplatek v jiné
obci (netýká se poplatku za vlastnictví staveb určených k individuální rekreaci, bytů
nebo rodinných domů v dané obci), fyzická osoba zdržující se mimo území České
republiky a fyzická osoba umístěná v psychiatrické léčebně. Podmínkou osvobození je,
že výše uvedené důvody pro nárok na osvobození trvají nepřetržitě alespoň 12 měsíců
po sobě jdoucích.
Poplatník uplatňující nárok na osvobození předloží správci poplatku vyplněný formulář
Ohlášení vzniku nároku na osvobození a úlevu včetně příslušných dokladů, např.
potvrzení o zaměstnání v zahraničí, potvrzení příslušné zdravotní pojišťovny o vyjmutí z
placení z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí, potvrzení o platbě daní v zahraničí, apod.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní
situace
Vyplňte potřebný formulář a doručte jej poštou nebo osobně na adresu:
Obecní úřad Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav

Formulář lze vyplnit i elektronicky a zaslat na
obec@zbraslavubrna.cz

adresu:
.

Na které instituci životní situaci řešit
Obecní úřad Zbraslav, Komenského 105, 664 84 Zbraslav.

6. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit
Na Obecním úřadě Zbraslav můžete řešit vaše požadavky. Obdržíte zde příslušné
formuláře a případné další podrobné informace.

Úřední dny: po, st 7,30 – 11,30 hod. a 13,00 – 17,00
hod.
Informace lze získat na telefonním čísle 546 453 210 a email obec@zbraslavubrna.cz

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou
Průkaz totožnosti, dále doklady potřebné pro prokázání nároku na osvobození (např. o
pobytu v zahraničí, platbách mimo Zbraslav, o výkonu trestu, o umístění v psychiatrické
léčebně a jiné). V případě žádosti o vrácení přeplatku takové, které dokládají vaši
žádost. V ostatních případech nejsou potřeba.

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Ohlášení vzniku poplatkové povinnosti
Ohlášení vzniku nároku na osvobození a úlevu
Formuláře jsou k dispozici na www.zbraslavubrna.cz nebo v kanceláři
OÚ Zbraslav.

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Obecná lhůta pro vyřízení je 30 dnů.

10. Elektronická služba, kterou lze využít
Vyplněný
formulář
je
možno
zaslat
na
adresu
obec@zbraslavubrna.cz,.
Více informací najdete na www.
zbraslavubrna.cz.

11. Podle kterého právního předpisu se postupuje
Obecně závazná vyhláška č.2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

12.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve
znění pozdějších předpisů.

13. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě
nedodržení povinností
Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky lze postihnout zvýšením poplatku až na
trojnásobek podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů. Ztráta nároku na osvobození nebo úlevy, pokud poplatník nesplní povinnost
ohlásit změny rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené
obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle § 14a, odst. 4 zákona o místních
poplatcích.

Upozornění na postup při vymáhání pohledávek
místního poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství
Postup správce poplatku v rámci daňového řízení upravuje právní předpis –
daňový řád.
Dlužníkem se občan stává následujícím dnem po dni splatnosti poplatku, který není
uhrazen. Dle platné legislativy vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je

ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti
omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází
poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce (rodiče, soudem
ustanoveného poručníka) nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměřuje tento
nedoplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem. Nezaplatí-li
poplatník místní poplatek vyměřený platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem ve stanovené lhůtě, stává se platební výměr vykonatelným.
Daňový řád opouští institut výzvy k zaplacení a v případě neuhrazení nedoplatku obec
přistupuje bez dalšího k jeho vymáhání exekucí nebo vymáhání zabezpečí
prostřednictvím soudních exekutorů. Náklady za nařízení exekuce celkovou dlužnou
částku mnohonásobně překročí.

Proto apelujeme na občany, aby si urychleně
vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou
povinnost za předcházející období !!!

14. Popis byl naposledy aktualizován
22. 12. 2021

15.

Datum konce platnosti popisu
Neuvedeno

