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Statutární město Brno 

 

Obecně závazná vyhláška č. 16/2019, 
 

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů 

 

 
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém Z8/11. zasedání konaném dne 5. 11. 2019 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 místní poplatek za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen 

„poplatek“). 

(2) Řízení o poplatcích vykonává 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  

 

(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů platí fyzická osoba podle § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích. 

(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném 

nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.1 

 

 

Článek 3 

Sazba poplatku 

 

(1) Sazba poplatku činí 670,- Kč a je tvořena 

a) z částky 140,- Kč za kalendářní rok a 

b) z částky 530,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů města předchozího 

kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Skutečné 

                                                      
1 § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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náklady za kalendářní rok 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily celkem 

230.958.932,73 Kč a byly rozúčtovány na 435 467 poplatníků, skutečné náklady na poplatníka tedy činily 

530,- Kč. 

(2) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, 

bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění fyzické osoby podle § 10b odst. 3 zákona o místních 

poplatcích v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 

měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 

kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.2 Stejný 

postup se uplatní v případě, že dojde v průběhu kalendářního roku ke změně skutečnosti spočívající 

v existenci přihlášení fyzické osoby v nemovitosti. 

 

 

Článek 4 

Splatnost poplatku  

 

(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 a úlevy 

 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba: 

a) podle § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích, 

b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, která má ve vlastnictví stavbu určenou 

k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 

c) podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, která má místo pobytu v sídle ohlašovny,3 v sídle 

zvláštní matriky4 nebo v sídle správního orgánu, který úředně zrušil místo hlášeného pobytu na území města,5  

d) podle § 10b odst. 1 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 nedosáhlo věku 15 let, 

e) podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, která v příslušném kalendářním roce dovrší 

70 a více let věku, 

f) podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích, která v příslušném kalendářním roce nedovrší 

4 roky věku. 

 
 
 
 

                                                      
2 § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích  
3 zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů 
4 zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
5 § 98a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 



Statutární město Brno 

Obecně závazná vyhláška č. 16/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů 

 

Datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2020               Stránka 4 (celkem 6) 

 

Článek 6 

Ohlašovací povinnost 

 

(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku existenci skutečnosti, která má za následek vznik nebo zánik 

jeho poplatkové povinnosti, do konce lhůty splatnosti dle čl. 4 této vyhlášky. V ohlášení je poplatník povinen 

uvést své jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo pobytu, popřípadě adresu 

pro doručování, a datum, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik nebo zánik poplatkové povinnosti. 

(2) Existenci skutečností zakládajících vznik nebo zánik nároku na osvobození nebo úlevu 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. V případě, že poplatník nesplní 

povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození od poplatku ve lhůtě stanovené touto vyhláškou, nárok 

na osvobození od tohoto poplatku v daném kalendářním roce zaniká.6  

(3) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů 

ode dne, kdy nastala.7 

(4) Pokud je poplatník nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo je omezen ve svéprávnosti, jedná 

za poplatníka zákonný zástupce nebo opatrovník. 8  

(5) Poplatník podle § 10b 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, datum narození, rodné číslo, místo pobytu, popřípadě 

adresu pro doručování, a datum, kdy nastala skutečnost mající za následek vznik nebo zánik poplatkové 

povinnosti, a dále identifikační údaje nemovitosti, k níž se váže poplatková povinnost. Identifikačními údaji 

stavby určené k individuální rekreaci a rodinného domu, v němž není hlášena k pobytu 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, v němž není hlášena k pobytu 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.  

(6) Vznik nebo zánik nároku na osvobození dle čl. 5 odst. 1 písm. a) této vyhlášky 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 nebo zánik 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) Vznik nebo zánik nároku na osvobození dle čl. 5 odst. 1 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. 

(8) 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.9 

                                                      
6 § 14a zákona o místních poplatcích 
7 § 14a zákona o místních poplatcích 
8 § 25 odst. 1 písm. a) daňového řádu 
9 § 166 daňového řádu, § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích 
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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.10 

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; 

toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.11 

 

 

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.12 

 
 

Článek 9 

Zrušovací ustanovení  

 

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č. 10/2015, 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. 

  

                                                      
10 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích 
11 § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích 
12 § 12 zákona o místních poplatcích 
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Článek 11 

Účinnost  

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2020. 

 
 
 
 
 

JUDr. Markéta Vaňková 
primátorka města Brna 

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Petr Hladík 
1. náměstek primátorky města Brna 
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