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Připomínky k návrhu obecně závazné vyhlášky města Brna

V souladu s čl. 77 obecně závazné vyhlášky města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, ve znění pozdějších
vyhlášek, Vám zasíláme návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství k připomínkám a zaujetí stanoviska.
Připomínky nebo Vaše stanovisko poskytněte ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení tohoto přípisu, jehož
přílohou je návrh obecně závazné vyhlášky a důvodová zpráva.
S pozdravem

Ing. Martin Vaněček
vedoucí Odboru životního prostředí

PŘÍLOHY:

Návrh obecně závazné vyhlášky
Důvodová zpráva
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Statutární město Brno
Zastupitelstvo města Brna

Obecně závazná vyhláška č. /2021,
o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: 1. 1. 2022

Magistrát města Brna, Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno, tel 542 173 590, e-mail: informace@brno.cz

Statutární město Brno
Obecně závazná vyhláška č. /2021,
o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém …. zasedání konaném dne ….. v souladu s ustanovením § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Statutární město Brno (dále jen „město“) touto vyhláškou zavádí poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství (dále jen „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je Magistrát města Brna (dále jen „správce poplatku“).
(3) Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „daňový řád“), není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), stanoveno jinak.

Článek 2
Poplatník

Poplatníkem poplatku za obecní systém odpadového hospodářství je:
a) fyzická osoba přihlášená v obci nebo
b) 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.

Článek 3
Výše poplatku
Výše poplatku činí 670,- Kč.

Článek 4
Splatnost poplatku

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2022
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(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost v období od 1. 5. do 31. 12. příslušného kalendářního roku, je poplatek
splatný do posledního dne v měsíci následujícím po měsíci vzniku poplatkové povinnosti.

Článek 5
Osvobození
Od poplatku je osvobozena osoba:
a) podle § 10g zákona o místních poplatcích,
b) podle § 10e písm. b) zákona o místních poplatcích, která má ve vlastnictví stavbu pro rodinnou rekreaci, ve
které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce,
c) podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích, která má místo pobytu v sídle ohlašovny,1 v sídle zvláštní
matriky2 nebo v sídle správního orgánu, který úředně zrušil místo hlášeného pobytu na území města, 3
d) podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích, jestliže je v pořadí třetím a dalším narozeným dítětem,
které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými sourozenci a které v příslušném
kalendářním roce dovrší nejvýše 14 let věku,
e) podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích, která v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více
let věku,
f) podle § 10e písm. a) zákona o místních poplatcích, která v příslušném kalendářním roce nedovrší 4 roky
věku.

Článek 6
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku existenci skutečnosti, která má za následek vznik jeho
poplatkové povinnosti, do konce lhůty splatnosti dle čl. 4 této vyhlášky. V ohlášení je poplatník povinen uvést
své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, 4 a datum, kdy nastala skutečnost mající za následek
vznik poplatkové povinnosti.
(2) Existenci skutečností zakládajících vznik nároku na osvobození dle čl. 5 této vyhlášky je poplatník povinen
doložit správci poplatku do konce lhůty splatnosti dle čl. 4 této vyhlášky vždy v každém kalendářním roce, za
který poplatník nárok na osvobození uplatňuje. Vznikne-li nárok na osvobození v období od 1. 5. do 31. 12.
příslušného kalendářního roku, je poplatník povinen doložit tuto skutečnost do posledního dne v měsíci
následujícího po měsíci vzniku nároku na osvobození. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj

zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
3
§ 98a zák. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
4
§ 14a odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích, § 130 odst. 3 daňového řádu
1
2
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rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok na osvobození od tohoto
poplatku v daném kalendářním roce zaniká.5
(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.6
(4) Existenci skutečností zakládajících zánik nároku na osvobození dle čl. 5 této vyhlášky je poplatník povinen
ohlásit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. V ohlášení je poplatník povinen uvést
datum skutečnosti, která vedla k zániku nároku na osvobození.
(5) Vznik nároku na osvobození podle § 10g odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích je poplatník povinen
ohlásit správci poplatku v každém kalendářním roce, za který poplatník nárok na osvobození uplatňuje. Při
uplatňování nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, a
příjmení, datum narození, místo pobytu poplatníka, popřípadě adresu pro doručování, datum, kdy nastala
skutečnost mající za následek vznik nároku na osvobození. Poplatník je povinen správci poplatku
prokazatelným způsobem doložit skutečnost, že je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci v jiné obci a současně má v této jiné obci bydliště.
(6) Vznik nároku na osvobození podle § 10g odst. 1 písm. b) až e) zákona o místních poplatcích je poplatník
povinen ohlásit správci v každém kalendářním roce, za který poplatník nárok na osvobození uplatňuje. Při
uplatňování nároku na osvobození je poplatník povinen správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, a
příjmení, datum narození, místo pobytu poplatníka, popřípadě adresu pro doručování, datum, kdy nastala
skutečnost mající za následek vznik nároku na osvobození, název a adresu zařízení, v němž je poplatník
umístěn. Oznámení vzniku i zániku nároku na osvobození může správci poplatku podat hromadně příslušné
zařízení, ve kterém je poplatník umístěn.
(7) Poplatník podle § 10e odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích je povinen ohlásit správci poplatku
existenci skutečnosti, která má za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti. V ohlášení je poplatník
povinen uvést své jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,7 a datum, kdy nastala skutečnost
mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti, a dále identifikační údaje nemovité věci, k níž se
váže poplatková povinnost. Identifikačními údaji stavby pro rodinnou rekreaci a rodinného domu, ve kterém
není přihlášena žádná fyzická osoba, je katastrální území, v němž se budova nachází, a číslo popisné nebo
evidenční budovy; není-li budova označena popisným nebo evidenčním číslem, parcelní číslo pozemku, na
kterém je budova umístěna. Identifikačními údaji bytu, ve kterém není přihlášena žádná fyzická osoba, je číslo
bytu, katastrální území, v němž se byt nachází, a číslo popisné nebo evidenční budovy, v níž se byt nachází,
popřípadě parcelní číslo pozemku, na kterém je budova umístěna, pokud není budova označena číslem
popisným nebo evidenčním.
(8) Vznik nároku na osvobození dle čl. 5 písm. d) této vyhlášky je poplatník povinen oznámit správci poplatku
v každém kalendářním roce, za který poplatník nárok na osvobození uplatňuje. Při uplatňování nároku na
osvobození je poplatník povinen oznámit jména, příjmení a data narození všech nezaopatřených sourozenců
žijících ve společné domácnosti.
(9) Osoba, která platí poplatek za více fyzických osob, je povinna správci poplatku ohlásit jméno, popřípadě
jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.8

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 2 písm. a) zákona o místních poplatcích, § 130 odst. 3 daňového řádu
8
§ 166 daňového řádu
5
6
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Článek 7
Zvýšení poplatku

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.9
(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek;
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.10

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku
(1) 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 nebo tohoto opatrovníka;
zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi
poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.11

Článek 9
Zrušovací ustanovení
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 16/2019, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
a obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 9/2020, kterou se mění a doplňuje obecně závazná
vyhláška statutárního města Brna č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Článek 10
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti, které vznikly před nabytím účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.

§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
11
§ 12 zákona o místních poplatcích
9

10
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Článek 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna

Mgr. Petr Hladík
1. náměstek primátorky města Brna

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2022
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
Dle věcného záměru schváleného vedením města Brna na jednání dne 25. 1. 2021 předkládá Odbor
životního prostředí Magistrátu města Brna návrh obecně závazné vyhlášky o poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství.
Zákonem ze dne 1. prosince 2020 č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s
přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, došlo ke změně právní úpravy
spolufinancování odpadového hospodářství obce občany. Obcím byla ponechána možnost zachovat
pro poplatkové období roku 2021 stávající místní poplatek. V současnosti je na území statutárního
města Brna poplatek za odpad upraven obecně závaznou vyhláškou statutárního města Brna
č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 9/2020.
Vedení města vzalo na vědomí analýzu dopadů novely zákona o místních poplatcích a zvolilo zavedení
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství podle § 10e a násl. zákona o místních poplatcích
pro poplatkové období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.
Předmětem předkládaného materiálu je návrh obecně závazné vyhlášky, která v celém rozsahu nahradí
dosavadní právní úpravu.
Materiál zohledňuje zejména následující změny právní úpravy:
- změna pojmenování poplatku za komunální odpad (místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je
nově pojmenován jako poplatek za obecní systém odpadového hospodářství)
- zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí,
- úprava osvobození od placení poplatku,
- není nutno odůvodňovat výši poplatku, maximální výše poplatku nastavena na 1200 Kč.
Výše poplatku je zachována na částce 670 Kč na poplatníka a kalendářní rok.
1. Číselné podklady
1.1. Poplatník
Vymezení poplatníků v obecně závazné vyhlášce je vždy transpozicí zákonné definice poplatníků. Nově
budou poplatníky rovněž i právnické osoby jako vlastníci bytů a rodinných domů, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická osoba. Nemovitých věcí ve vlastnictví právnických osob na území města Brna
je 16 tisíc, ne všechny podléhají zpoplatnění, dle praxe správce poplatku zpoplatnění se bude týkat
čtvrtiny nemovitostí. Z tohoto počtu je přes 2 tisíce bytových domů, přičemž počet bytů v těchto domech,
které teoreticky podléhají zpoplatnění, lze zjistit jen v součinnosti s vlastníkem, a to z důvodu hlášení
pobytu osoby na adresu, nikoli na číslo bytu.
Počet poplatníků celkem (není zohledněno osvobození): 448 566
Počet platících poplatníků při zachování všech stávajících osvobození: 330 840
1.2. Výše poplatku
Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství zavede obec v jednotné, paušálně určené výši.
Nejvyšší možná sazba poplatku je nastavena na 1 200 Kč.
Výpočet maximální sazby poplatku v Brně dle původní právní úpravy (nově není nutné zohlednit)
Maximální výše sazby poplatku v Brně na poplatníka a kalendářní rok 2022 by byla 776 Kč, skládala by
se z částky: a) 250 Kč + b) 526 Kč
Náklady na sběr a svoz netříděného KO za rok 2020: 235 957 491,53 Kč
Počet poplatníků celkem: 448 566, náklady na 1 poplatníka: 526 Kč
Navrhuje se zachovat stávající výši poplatku 670 Kč na poplatníka a kalendářní rok.
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Sazba poplatku se od roku 2014 nezměnila, došlo k osvobození většího počtu osob (platit nemusí děti
do tří let a senioři nad 70 let).
Počet platících poplatníků při zachování všech stávajících osvobození: 330 840.
Výhled příjmu z místního poplatku v roce 2022 představuje 221 662 800 Kč.
Sazba

Výhled příjmu na rok 2022

670 Kč

221 662 800 Kč

2. Vývoj nákladů systému odpadového hospodářství
Od roku 2016 se každoročně zvyšuje celkové množství komunálního odpadu statutárního města Brna.
Jedná se zejména o nárůst produkce odpadů ze sběrných středisek odpadů a směsného komunálního
odpadu, což se projevuje zvyšováním nákladů v těchto položkách.
Náklady na provoz systému odpadového hospodářství na rok 2021 činí dle schváleného
rozpočtu 400 004 tis. Kč, zahrnuto navýšení o 15 mil. Kč na svoz bioodpadu.
3. Osvobození od placení poplatku
Celkový počet poplatníků je 448 566, při zachování stávajících osvobození je počet platících poplatníků
330 840. Z důvodu změny zákona budou nově při splnění ohlašovací povinnosti osvobozeny osoby,
které jsou poplatníky poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a současně
mají v této obci bydliště, a osoby, které jsou na základě zákona omezeny na osobní svobodě (nelze
předjímat počet těchto osob).
Osvobození dle zákona:
a) fyzické osoby, které jsou umístěny 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,
b) fyzické osoby, které jsou umístěny do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě
rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte
nebo nezletilého (zákonné), pod písm. a) + b) jde o 288 poplatníků;
c) fyzické osoby, které jsou umístěny v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro
seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení; jedná se o 348 poplatníků;
d) poplatníků poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci, kteří mají
v této jiné obci bydliště (NOVÉ), v současnosti nelze předjímat počet poplatníků, kteří o toto nově
zavedené osvobození požádají (pro osvobození je nutné splnění ohlašovací povinnosti);
e) fyzické osoby, které jsou na základě zákona omezeny na osobní svobodě s výjimkou osob
vykonávající trest domácího vězení (NOVÉ), v současnosti nelze předjímat počet poplatníků, kteří o
toto nově zavedené osvobození požádají (pro osvobození je nutné splnění ohlašovací povinnosti).
Osvobození dle stávající obecně závazné vyhlášky:
a) fyzické osoby, které mají na území města ve vlastnictví stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které
není přihlášena žádná fyzická osoba, z důvodu vlastnictví takové stavby, jedná se o 8 534 poplatků;
b) fyzické osoby, které mají místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny nebo v sídle zvláštní matriky,
a cizinci, kteří mají místo pobytu v sídle správního orgánu, který úředně zrušil místo hlášeného
pobytu na území statutárního města Brna, jedná se celkem o 32 781 poplatníků; konkrétně: Husova 3
(sídlo ohlašovny): 95, Husova 5 (sídlo ohlašovny): 15 720, Dominikánská 2 (sídlo zvláštní matriky):
15 843, Hněvkovského 65, Tuřanka 115B (sídlo správního orgánu, který úředně zrušil místo hlášeného
pobytu): 1 132;
c) třetí a další dítě, které žije ve společné domácnosti s nejméně dvěma svými nezaopatřenými
sourozenci a které v příslušném kalendářním roce dovrší nejvýše 14 let věku, jedná se o 2 258
poplatníků;
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d) fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku, jedná se o 64 633
poplatníků;
e) fyzické osoby, které v příslušném kalendářním roce nedovrší 4 roky věku, jedná se o 8 884
poplatníků.
Dopad osvobození do příjmu města Brna při sazbě 670 Kč
Osvobození

Počet poplatníků

Vlastníci rekreačních staveb

Částka při sazbě 670 Kč

8 534

5 717 780 Kč

32 781

21 963 270 Kč

Husova 3 (sídlo ohlašovny)

95

10 596 050 Kč

Husova 5 (sídlo ohlašovny)

15 720

Dominikánská 2*

15 843

Hněvkovského 65 a Tuřanka 115B*

1 123

Poplatníci na úředních adresách celkem

Třetí a další dítě (r. 2020)

11 367 220 Kč

2 258

1 512 860 Kč

Děti v dětských domovech

288

192 960 Kč

Poplatníci umístěni v zařízeních

348

233 160 Kč

64 633

43 304 110 Kč

8 884

5 952 280 Kč

117 726

78 876 420 Kč

Poplatníci nad 70 let
Poplatníci do 3 let
Celkem

* Osvobození adres Dominikánská 2 (sídlo zvláštní matriky, evidováni všichni občané ČR narození v zahraničí),
Hněvkovského 65 a Tuřanka 115B (sídlo správního orgánu, který úředně zrušil místo hlášeného pobytu).

4. Závěr
S ohledem na změnu zákona o místních poplatcích je pro kalendářní rok 2022 nutné přijetí nové právní
úpravy, která v celém rozsahu nahradí stávající právní úpravu.
Obecně závazná vyhláška zohledňuje oproti stávající úpravě změnu zákona spočívající v:
-

změně názvu poplatku,

-

zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí,

-

úpravě osvobození od placení poplatku.

Výše poplatku zůstává zachována (670 Kč).
Počet poplatníků celkem: 448 566. Počet platících poplatníků při zachování stávajících osvobození je:
330 840 (tedy celkem 117 726 osvobozených osob).
Výhled příjmu do rozpočtu města Brna pro rok 2022 při sazbě 670 Kč činí 221 662 800 Kč.
5. Předpokládané nabytí účinnosti vyhlášky
Předpokládané datum nabytí účinnosti obecně závazné vyhlášky je 1. leden 2022.
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