
Vážení spoluobčané,  

           Dovolte mi, abych Vás seznámil tímto způsobem o účinnosti zákona č.541/2020 Sb., o 

odpadech, který bude platný od 1.1. 2022,  který ukládá povinnosti původcům komunálních odpadů 

(obcím a městům a v návaznosti  na to také jejich obyvatelům)  nové povinnosti pro snižování 

množství směsného  komunálního odpadu a zvyšování podílu jeho složek, které lze dále využít a 

recyklovat (papíru, plastů, skla, bioodpadu, kovů apod.).  

          Nakládání s odpady v obci Pěčín řeší Obecně závazná vyhláška (dále OZV) č. 5/2021 o 

stanovení obecního systému odpadového hospodářství.  Dle této OZV nedochází k výrazným změnám 

ke stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území obce Pěčín.  

Změny nastávají zejména ze zákona: 

Základní povinnosti obcí § 59 Obecní systém 

- zajistit plnění následujících limitů pro odděleně soustřeďované recyklované složky (papír, 

plast, sklo, bioodpad, kovy, apod.): 

 60% v roce 2025  

 65 % v roce 2030 

 70% v roce 2035 

 - informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu            

    odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu 

 -  nejméně jednou ročně zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup kvantifikované výsledky       

     odpadového hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému  

   

Pro informaci občanům, produkce odpadů v obci Pěčín 

Rok/druh 2016 2017 2018 2019 2020 Říjen 2021 

Směsný 
komunální 

91,82t 94,085t 101,806t 109,10t 113,84t 94,7202 

sklo 5,845t 6,674t 3,830t 7,673t 6,758t 2,145 

papír 4,26t 6,784t 5,25t 8,24t 8,81t 3,993 

plast 6,748t  7,457t 7,991t 8,76t 8,558t 6,881 

oděvy 1,792t 2,143t 2,226t 1,942t 2,027t  

Jedlé tuky a 
oleje 

    0,053t  

Nápojový 
karton 

     0,106 

Celkem 
tříděný 

    26,21t  

   

Bioodpad likviduje každý sám v kompostéru a nezapočítává se tedy do produkce tříděného odpadu 

obce i když je odpadem využitelným. Dle zákona lze započítávat jen produkci bioodpadu 

odevzdaného na skládku (odběr a odvoz EKOLA) nebo bioodpad odevzdaný do komunitní 

kompostárny a vykázaný ve výkazu pro MŽP..  

Kovy většinou odevzdává každý sám a nezapočítávají se tedy do produkce odpadu obce.   

- Za rok 2020 v obci Pěčín je váha podílu soustřeďované složky odpadů (papír, plast, sklo, 

bioodpad, kovy, apod.) 26,21t, produkce komunálního odpadů 113,84t , to je podíl soustřeďované 

složky odpadů  23,02% ze směsného komunálního odpadu. V roce 2021 už je skládkovné 

vypočítáváno z produkce odpadů obce za rok 2020. Po dovršení 90% váhy směsného 



komunálního odpadu za rok 2020 bude obec hradit skládkovné 800,-Kč/tuna, místo 

500,00Kč/tuna. 

Poněvadž váha (hmotnost) směsného komunálního odpadu v obci Pěčín neklesá, 

 lze  předpokládat, že podíl 60% tříděného odpadu z odpadu směsného komunálního v roce   2025  

nelze v obci Pěčín docílit. V případě nesplnění podílu bude obec platit vyšší sazbu za skládkovné, pro 

informaci tabulka níže. 

 

Červená čísla jsou sazby v Kč za 1tunu skládkovného za směsný komunální odpad dle zákona 

v následujících letech. 

 

Dílčí základ 

polatku za 

ukládání 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

Využitelných 

odpadů 

800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1900 

Zbytkových 

odpadů 

500 500 500 500 500 600 600 700 700 

Nebezpečných 

odpadů 

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

Vybraných 

tech.odpadů 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Sanačních 

odpadů 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 

 

 

V následující tabulce je produkce směsného komunálního odpadu na občana, která dle zákona má mít 

klesající tendenci – v roce 2021 =200kg na občana, v roce 2022 = 190kg na občana. Hmotnost odpadu 

na 1 občana nad limit se bude hradit ve zvýšené sazbě.  

 Množství odpadu, na které se vztahuje výjimka dle §157 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Minimální podíl 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V následující tabulce je předpokládaný stav produkce směsného komunálního odpadu  i v okolních 

obcích. 

 

 

 

       Stanovení místního poplatku za provoz systému, shromažďování, sběr, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Pěčín.  

        Poplatek je stanovován Obecně závaznou vyhláškou vždy na následující kalendářní rok a je 

vypočítáván z celkových nákladů na likvidaci odpadů v předchozím roce.  Pro rok 2022 se vypočítává 

poplatek z nákladů za rok 2020. Celkové náklady na likvidaci odpadů v obci Pěčín v roce 2020 činily  

489 024,76 Kč s DPH.  Příjem od poplatníků za odpady činil 293 734,40Kč. Rozdíl 195 290,36 Kč byl 

hrazen z rozpočtu obce Pěčín. 

Zákon nově umožňuje dvě možnosti stanovení místního poplatku. 

 1/ místní poplatek za obecní systém – má  Obec Pěčín 

- Poplatníkem je - fyzická osoba přihlášená v obci  

                         - 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 

- Předmět poplatku jednotlivá možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství 

-  k naplnění předmětu poplatku dochází samostatně např. osoba přihlášená v obci, která zde 

současně vlastní dvě nemovitost v nichž není nikdo přihlášen naplní předmět poplatku 3x   



- Není podstatné jakou část poplatkového období trvají rozhodné skutečnosti  postačí jsou-li dány 

pouze k jedinému dni, rozsah jejich trvání v rámci poplatkového období má vliv pouze na výši 

poplatku 

 

- Osvobození od poplatku – osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci  

a která je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a 

má v této obci bydliště 

 

- Výše poplatku – pro rok 2022 částka zákonem max. 1 200,00Kč bez vazby na náklady obce na 

provoz systému odpadového hospodářství 

 

- Snížení poplatku – zákonné v pravomoci obce 

 

- Ohlašovací povinnost poplatníka – dle §14a odst. 1 zákona o místních poplatcích je poplatník 

povinen podat  správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v OZV 

 

- Splatnost poplatku – obec určí OZV 

 

- V případě, že poplatník nezaplatí včas nebo ve správné výši vyměří obec poplatek    platebním 

výměrem nebo hromadným platebním předpisem a současně může poplatek zvýšit až na 

trojnásobek 

 

 

2/ - Místní poplatky za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

       Tento poplatek zohledňuje skutečné množství odloženého odpadu  přičemž základem může být 

vedle objemu skutečně odloženého odpadu nebo kapacity nádob na odpad i hmotnost reálně 

odloženého odpadu. 

Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště nebo 

                           vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná osoba 

Plátcem (povinen vybrat od poplatníka) je společenství vlastníků jednotek pokud pro dům vzniklo   

                            nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech 

Poplatkové období je kalendářní rok (pro toto poplatkové období lze zvolit pouze jeden ze základů a   

                            nelze je kombinovat 

Předmět poplatku - odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující   

                             byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce 

Základ dílčího poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc) je: 

- hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadající na 

poplatníka 

- objem odpadu odloženého z nemovité věci za toto dílčí období v kilogramech připadající na 

poplatníka 

- kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc na odpad za toto dílčí období v litrech 

připadající na poplatníka 

 

Minimální základ dílčího poplatku tj. základ za kalendářní měsíc může určit obec a činí nejvýše 

- 10 kg pokud je základem hmotnost odpadu 

- 60 lt pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků 

 

 

 

 

 



Sazba poplatku činí nejvýše 

- 6 Kč za kg pokud je základem hmotnost odpadu 

- 1 Kč za litr pokud je základem objem odpadu nebo kapacita soustřeďovacích prostředků 

Osvobození od poplatku nejsou stanovena žádná osvobození 

Ohlašovací povinnost plátce poplatku – dle §14odst. 1 zákona o místních poplatcích je plátce povinen 

podat správci poplatku ohlášení, nevyloučí-li obec tuto povinnost v obecně závazné vyhlášce 

Ohlašovací povinnost  poplatníka- poplatník tohoto poplatku  ohlášení nepodává 

Splatnost poplatku 

- Jestliže obec zvolí hmotnostní nebo objemový základ je správce poplatku povinen poplatek 

vyměřit vždy platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem 

- Poplatek je splatný do 30dnů ode dne  doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného 

seznamu 

- V případě, že poplatník nezaplatí včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním 

výměrem nebo hromadným platebním předpisem a současně  může poplatek zvýšit až na 

trojnásobek  

 

 

 

        Zastupitelstvo na veřejném zasedání zastupitelstva obce  projedná změnu výši místního poplatku 

za provoz systému, shromažďování, sběr, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů v obci Pěčín pro rok 2022.  
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