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Změny v oblasti odpadového hospodářství
• Od 1. ledna 2021 je účinný zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,

který mimo jiné nahradil předchozí zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů

• Změna měla také dopady do zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, který byl novelizován zákonem č. 534/2020 Sb. a kde byla zcela 
změněna úprava týkající se poplatku za komunální odpad, kterým byl 
nahrazen původní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

• Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství
• Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

• Dle kapacity
• Dle hmotnosti
• Dle objemu
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Důležité kroky pro všechny obce
• Rozmyšlení nového způsobu 

výběru poplatku za komunální 
odpad

• Příprava nové vyhlášky 
odpovídající novému zákonu

• Příprava administrativního 
zajištění správy nového poplatku 
včetně přípravy vnitřního 
informačního systému 
(nastavení, potřebné moduly)
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Aspekty různých možností nového poplatku
Způsob výběru Modul 

Komunální 
odpad

Využití ROB Využití RUIAN Nutnost 
vyúčtování

Administrativní 
zátěž

Přihlášení 
obyvatelé ANO ANO ANO Není třeba Nejnižší

Dle kapacity ANO Jen ověření ANO Většinou není 
třeba Vyšší

Dle hmotnosti ANO Jen ověření ANO ANO Vysoká

Dle objemu ANO Jen ověření ANO ANO Vysoká
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Diskuse kolem splatnosti
• Přihlášení obyvatelé

• Stanovení splatnosti v daném roce, je třeba stanovit též splatnost při změnách
• Podle kapacity

• Diskuse, zda
• … až po uplynutí poplatkového období
• … během období formou záloh
• … stanovenou splatností již v příslušném kalendářním roce

• Podle hmotnosti, podle objemu
• Až po uplynutí poplatkového období, tedy až v následujícím kalendářním roce

• 30 dní od doručení výměru
• To znamená rok 2022 bez jakýchkoliv příjmů do obecního rozpočtu z tohoto poplatku

• V každém případě platí, že vyměřit poplatek, pokud nebyl včas uhrazen nebo pokud je 
vyměření základem stanovení poplatkové povinnosti, bude vždy možné až po uplynutí 
poplatkového období

• Je tedy třeba působit na poplatníky, aby svou poplatkovou povinnosti plnili včas
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Možnosti informování občanů

STANDARDNÍ KOMUNIKAČNÍ 
KANÁLY TYPU ÚŘEDNÍ DESKA, 

MÍSTNÍ ZPRAVODAJ APOD.

CÍLENÉ HROMADNÉ ROZESÍLÁNÍ
E-MAILŮ

(MODUL POPLATKY IS MUNIS)

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ
(DATOVÝ SKLAD MUNIS)
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Shrnutí
• Neodkládejte přípravu na změny v oblasti poplatku za komunální 

odpad
• V rozmýšlení zohledňujte nejen výši příjmů, ale též jejich splatnost
• Nepodceňujte administrativní zátěž spojenou s vybraným způsobem 

výběru poplatku za komunální odpad
• V případě, že jste uživatelé IS Munis, obraťte se na naše konzultanty, 

kteří jsou proškoleni v nových předpisech a jsou připraveni vám 
pomoci s realizací správy nového poplatku i možností informování 
obyvatel
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Neváhejte se na nás obrátit,
jsme připraveni na stánku 

společnosti                  v přísálí

Děkuji za pozornost
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