Nový systém odpadů pro město Toužim a místní části
Vážení občané,
o skutečnosti, že nová legislativa zcela vypouští ze zákona o odpadech ustanovení týkající se
zpoplatnění komunálních odpadů a nově je celá problematika řešena v zákoně o místních poplatcích č.
565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jsme Vás již informovali. (Info listy, webové stránky města
Toužim). Zákon o místních poplatcích umožňuje pouze dva způsoby zpoplatnění občanů, přičemž
město Toužim prostřednictvím Obecně závazné vyhlášky č. 4/2021 stanovilo místní poplatek za obecní
systém odpadového hospodářství. Zcela je tedy tímto vypuštěna možnost uzavření smlouvy s občanem
(dosud na Technických službách města Toužim). Poplatky se budou nově od roku 2022 hradit na
Městském úřadě Toužim nikoliv na Technické službě města Toužim. Splatnost poplatku osoby
přihlášené (trvalý pobyt, cizinci) je do 31.05.2022.
Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v obci (trvalý pobyt, cizinci) nebo 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). Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
Sazba poplatku je stanovena v Obecně závazné vyhlášce města Toužim č. 4/2021 ve výši 800,- Kč na
rok a splatnost je v termínu do 31.05.2022.
Zákon o místních poplatcích nevylučuje, aby jedna osoba byla v téže obci několikrát v postavení
poplatníka. Zatímco z titulu přihlášení v obci může poplatková povinnost vzniknout pouze jednou, a to
výlučně fyzické osobě, z titulu vlastnictví nemovité věci (za podmínek stanovených zákonem) může
poplatková povinnost vzniknout ve vztahu ke každé nemovité věci, kterou vlastní fyzická či právnická
osoba.
Vaše časté dotazy:
-

Fyzická osoba s trvalým pobytem v obci současně v obci vlastní stavbu sloužící k rodinné
rekreaci, kde není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Není v rozporu se zákonem,
jestliže je po ní požadováno zaplacení poplatku za odpad „dvakrát“?

Odpověď: Zákon o místních poplatcích vymezuje osobu poplatníka poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství. Tím je fyzická osoba přihlášená v obci 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. Z daného vyplývá, že není v rozporu se zákonem, pokud bude obec
požadovat platbu po poplatníkovi jednou z titulu přihlášení v obci a podruhé z titulu vlastnictví
nemovité věci.
-

Je fyzická osoba s trvalým pobytem v obci, která má ve vlastnictví rodinný dům, povinna platit
poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, i když namítá, že žije sama a odpad
neprodukuje?

Odpověď: Zavede-li obec na svém území poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, jsou k
platbě poplatku povinni všichni poplatníci, které vymezuje zákon o místních poplatcích, neboť jim byla
dána možnost využívat uvedený obecní systém odpadového hospodářství. Skutečnost, zda ze

subjektivních důvodů fyzická osoba tuto možnost využije či nikoliv, není z hlediska poplatkové
povinnosti rozhodné.
-

Jakým způsobem fyzická osoba pro případ osvobození prokáže správci poplatku, že má
bydliště v jiné obci?

Odpověď: Jedním z důvodů pro osvobození od poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je, že fyzická osoba je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné
obci a má v této jiné obci bydliště. Z daného vyplývá, že důvodem pro osvobození je, že tato fyzická
osoba je v postavení poplatníka v jiné obci. Nemusí tedy prokazovat bydliště, ale skutečnost, že v jiné
obci plní poplatkovou povinnost. Nositelem důkazního břemene je poplatník, jehož povinností je
prokázat správci poplatku skutečnosti zakládající nárok na případné osvobození nebo úlevu od
poplatku. Je tedy věcí poplatníka, jaký konkrétní důkazní prostředek k prokázání svých tvrzení doloží.
-

Vztahuje se osvobození na osobu, která je v obci přihlášená, po většinu roku se však fakticky
zdržuje v jiné obci, ve které vlastní rekreační objekt, ale ve které neplatí poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci?

Odpověď: Ze zákona o místních poplatcích je osvobozena fyzická osoba přihlášená v obci pouze za
předpokladu, že je v postavení poplatníka poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
v jiné obci, ve které má současně bydliště. Důvodem osvobození ze zákona není skutečnost, že se
fyzická osoba po většinu roku zdržuje v jiné obci, neboť v ní vlastní rekreační objekt.
Pokud občan žije v jiné obci, která má též zavedený místní poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (nikoliv poplatek za odkládání KO z nemovité věci), platí poplatek té obci, kde je
přihlášen (trvalý pobyt, cizinci).
O zveřejnění a přístupu k formuláři v rámci ohlašovací povinnosti k místnímu poplatku za obecní
systém OH Vás budeme informovat.
Pro tento článek byly použity informace ze stránek Ministerstva financí.

MěÚ Toužim, Klára Michalová

