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„Já bych ty úředníky vyházel!“
aneb odpadové hospodářství v praxi
Na přelomu let 1997 a 1998 se jeden obyčejný člověk rozhodnul k velkému
kroku. Půjčil si sto tisíc, koupil za ně pár nádob na tříděný odpad, starou Avii
a začal svážet tříděný odpad v Solnici a přilehlém okolí, se základnou ve sběrném dvoře v ulici Poříčí. Ten obyčejný člověk se jmenoval Miloslav Kejval a v té době netušil, jakou
roli bude v dalších letech hrát on a jeho ﬁrma ODPADY s.r.o. v otázce třídění odpadu pro obyvatele
Solnice a okolních obcí.
Záhy zaměstnal pár šikovných řidičů, se kterými si hned padnul do noty a od té doby panu Kejvalovi
nikdo neřekl jinak než Náčelník. Zájem o třídění odpadů mezi lidmi stoupal a Náčelníkova ﬁrma se
postupně rozrůstala. Ve spolupráci s vedením města se povedlo po Solnici rozmístit hustou síť sběrných hnízd a motivovat občany k třídění odpadu. Díky tomu se Solnice pravidelně umisťuje na předních příčkách soutěže Čistá obec, kterou pořádá společnost EKOKOM ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. V současnosti je v Solnici a Ještěticích k dispozici bezmála 40 sběrných hnízd
a přes 200 nádob na tříděný odpad.
S celosvětově rostoucím trendem a nutností třídit a využívat odpad ale stoupají i nároky na
administrativu. Nejednou se povedlo ministerským pracovníkům tzv. „hodit klacek pod nohy“ podnikatelům v odpadovém hospodářství. Pan Kejval svou práci vždy dělal systematicky a snažil se pokaždé najít nejméně komplikovanou a logickou cestu, jak se dopracovat výsledků. S novými zákony
nezřídka přichází i pár nepovedených paragrafů, které místo aby fungování zavedeného systému
zjednodušily, naopak jej stále více komplikují. A nejinak to je i s novým zákonem o odpadech, jehož
převážná část nabývá platnosti od 1. 1. 2022. Nejvíc hmatatelný je fakt, že od tohoto data již nelze
dále pokračovat v systému svozu komunálního odpadu tzv. „na známky“. A musím uznat, že vedení
města se k tomuto problému postavilo čelem, věnovalo danému problému obrovské množství času
a zvolilo tu nejméně bolavou cestu. Všechny nás v tuto chvíli čekají velké změny. Budeme se muset
uskromnit, více a systematičtěji třídit odpad, zajímat se o své okolí, přírodu a o to, jak k tomu všemu
přistupujeme.
Jediné je jisté, odpad budeme produkovat stále a ministerští se budou stále předhánět v tom, kdo
vymyslí modernější a nákladnější řešení odpadové problematiky. A víte, co by na to řekl Náčelník?
„Já bych ty úředníky všechny vyházel!“
Alexandra Kejvalová, ODPADY s.r.o.
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Vážení občané,
od 1. ledna 2022 se mění nastavení systému odpadového hospodářství.
Změny vyplývají z úpravy legislativy o odpadech. Cílem přijetí nového zákona
o odpadech č. 541/2020 Sb. by mělo být snižování množství produkovaného
směsného komunálního odpadu a zvýšení množství vytříděných a využitelných složek odpadu. Toho, dle tvůrců zákona, má být dosaženo zavedením
negativní ﬁnanční sankce, kterou obce a města budou muset platit v případě, že přesáhnou tzv.
„váhového limitu“ v produkci komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele. Co je tím myšleno?
Následující tabulka ukazuje konstrukci výpočtu poplatku dle nového zákona o odpadech:
Výpočet poplatku dle nového zákona o odpadech:
Rok

Limit na obyvatele v kg

Poplatek do limitu v Kč

Poplatek nad limit v Kč

2021

200

500

800

2022

190

500

900

2023

180

500

1000

2024

170

500

1250

2025

160

500

1500

2026

150

600

1600

2027

140

600

1700

2028

130

700

1800

2029

120

700

1850

Pokud se v dané obci vyprodukuje komunálního odpadu více, pak se od roku 2021 výrazně navyšuje
poplatek za uložení komunálního odpadu na skládku právě za množství nadprodukce odpadu. Jednoduchým pohledem na tabulku je vidět, že zákon postupně snižuje limit akceptovatelného množství komunálního odpadu na obyvatele a současně se dramaticky navyšuje sazba poplatku za
nadprodukci odpadu. Potud je úvaha našich legislativců pochopitelná a jakákoliv snaha o snížení
produkce směsného komunálního odpadu je ze strany obcí a měst vždy vítána. Nicméně přijetím
prováděcí vyhlášky v srpnu tohoto roku došlo k zásadnímu průlomu v dané problematice, a to
takovému, že obcím, které zpoplatňovaly občany za komunální odpad na základě smlouvy, byl
tento smluvní systém bez náhrady zrušen. Co to v praxi znamená? Znamená to, že každá obec,
která chce v roce 2022 vybírat poplatky za odpady, musí přijmout závaznou vyhlášku a stanovit
některý z nových poplatků. A pro občana města Solnice, stejně tak jako pro občany dalších 20 %
obcí z celé ČR to znamená, že budou nově platit odpadovou službu na základě místního poplatku.
Přičemž nový zákon o odpadech ukládá obcím několik variant místního poplatku. Tyto vám nyní
v kostce představíme a pro lepší představu i se stávajícím systémem:
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Stávající způsob úhrady za likvidaci komunálního odpadu
Na základě Obecně závazné vyhlášky města Solnice č. 01/2015, o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Solnice, ze dne 8. 6. 2015, účinné od 1. 7. 2015:
Náklady na svoz, odvoz, skládkování, odstraňování, zneškodnění komunálních odpadů platí fyzické
osoby městu ve výši, která je v souladu s vyúčtovanými náklady oprávněnou osobou a s ustanovením
§ 17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě smluvního systému.
Systém je takový, že občan provede úhradu za smlouvu buď přímo na městském úřadě nebo na
smluvních místech (koupě žlutých známek na popelnice).

Změna legislativy od 1. 1. 2021:
Podle nařízení Ministerstva vnitra ze dne 8. 8. 2021 tento systém již od 1. 1. 2022 nebude možné
provozovat, bylo by to v rozporu se zákonem. Nově musí být systém úhrady za likvidaci komunálního
odpadu upraven podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích
s ukončenou životností, a zákona č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností (dále jen „zákona“), když
součástí tohoto zákona je i novela zákona o místních poplatcích.
Právní úprava zpoplatnění je sjednocena v zákoně o místních poplatcích, vždy se jedná o charakter
místního poplatku, smluvní úhrada byla bez náhrady vypuštěna.
Obec může pro své území zavést pouze jeden z poplatků. Poplatky jsou ročního charakteru, tzn. že
obec by měla poplatek zavést (případně měnit) výhradně s účinností k 1. 1. Zákon uvádí vždy maximální výši sazby, přičemž obec může takovouto sazbu stanovit i s ohledem na celkové náklady
odpadového hospodářství v obci. Obec tak může do poplatku promítnout i náklady, např. na tříděný
odpad. Obec je limitována pouze maximální výší zákonné sazby (tuto maximální výši uvádíme níže
u každého poplatku).
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Poplatky za komunální odpad dle nové legislativy
1. Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (podle § 10e a násl. zákona):
Konstrukce poplatku vychází ze stávajícího místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (tzv. paušál). Oproti němu je
však změna v tom, že je vymezen poplatník, je stanovena sazba poplatku a možnosti osvobození
od poplatku. Jedná se o poplatek za samotnou existenci systému nakládání s komunálním odpadem
v obci, tj. nezohledňuje se reálná produkce odpadu. Je založen na principu, že každá přihlášená
osoba má ze systému prospěch zásadně stejnou měrou. U tohoto poplatku je jednoduchá správa.
Poplatníkem je fyzická osoba přihlášená v obci 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 (oproti stávajícímu místního poplatku se jedná o vlastníky, tj. fyzické i právnické osoby).
Sazba poplatku činí nejvýše 1 200 Kč na osobu a rok. Stanovení sazby je čistě v uvážení zastupitelstva
obce. Není nutné provádět žádné rozúčtování nákladů.
Od poplatku je ze zákona osvobozena fyzická osoba, která je:
- umístěna 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,
- umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
- umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení,
- poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má v této
jiné obci bydliště,
- na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení.
V návrhu naší vyhlášky jsme přidali navíc i další formy úlev. Více viz. Vyhláška č. 2/2021.
2. Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (podle § 10i a násl. zákona):
Konstrukce poplatku vychází ze skutečného množství vyprodukovaného odpadu. Předmětem
poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt,
rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci.
Poplatníkem je fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve
které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Plátcem je společenství vlastníků jednotek, pokud pro
dům vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech.
Zákon nabízí tři základy poplatku za dílčí období (kalendářní měsíc), kdy obec si musí vybrat vždy
pouze jeden. Je to:
- hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech připadajícího na poplatníka (minimální
základ nejvýše 10 kg) – zde činí sazba poplatku nejvýše 6 Kč za kg,
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- objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech připadajícího na poplatníka (minimální základ
nejvýše 60 l) – zde činí sazba poplatku nejvýše 1 Kč za l,
- kapacita soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věci na odpad v litrech připadající na poplatníka
(minimální základ nejvýše 60 l) – zde činí sazba poplatku nejvýše 1 Kč za l.
Výše poplatku za kalendářní měsíce je součinem dílčího základu a stanovené sazby, výše poplatku
za kalendářní rok potom součtem dílčích poplatků za jednotlivá dílčí období, tj. kalendářní měsíce.
Pokud obec určí jako dílčí základ poplatku hmotnost odpadu odloženého z nemovité věci v kilogramech připadajícího na poplatníka nebo objem odpadu odloženého z nemovité věci v litrech připadajícího na poplatníka, bude jako správce poplatku povinně vydávat platební výměry.
Obec musí v tomto případě občanům nabídnout různou kapacitu soustřeďovacích prostředků a variabilitu ve svozu směsného komunálního odpadu, aby mohla být zohledněna skutečná produkce odpadu.
V současné době, kdy musíme v návaznosti na platnou legislativu od 1. 1. 2022
nastavit obecně závaznou vyhláškou nový systém odpadového hospodářství, se
jeví jako jediná možná varianta č. 1., tj. poplatek za obecní systém odpadového
hospodářství.
Vzhledem k tomu, že prováděcí předpisy byly zveřejněny ministerstvem až v průběhu srpna tohoto
roku, nejsme schopni zajistit praktické provádění varianty č. 2, poplatek za odkládání komunálního
odpadu z nemovité věci. Při zavedení tohoto systému musí být změněn systém odvozu odpadů.
Musí se provést identiﬁkace odpadové nádoby, majitele a odvezeného množství odpadu a vše se
musí následně tzv. spárovat. Což vše znamená množství dat, zvýšené náklady na provoz databází,
distribuci a evidenci dokladů, složitý systém fakturace a plateb. Každý plátce poplatku je povinen
podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy nabyl postavení plátce poplatku,
tj. pokud by nebylo podáno ohlášení plátce poplatku nejpozději do 15. 1. 2022, nebylo by možné na
základě stávající smlouvy vyvážet popelnice. Dohromady by to představovalo další náklady na evidenci a administrativu spojenou se zavedením a provozováním celého systému. Bude třeba vynaložit
velké počáteční pořizovací náklady na technické a provozní vybavení – v případě vážení nádob je to
osazení čipů, vybavení svážecích vozidel automatickými vyklápěči nebo prostředky na vážení nádob
a snímání čipů. V tomto případě vznikají praktickým používáním těchto zařízení problémy a další
náklady, například osazení čipů pouze na nádoby z určitých materiálů, čtení čipů, zpracování a zasílání
dat, údržba čipů a čtecího zařízení, chybovost vážení a měření vlivem počasí, terénu, materiálu nádob,
kalibrace zařízení, striktní oddělení svozu očipovaných a neočipovaných nádob, prodloužení doby
svozů cca o 1/3 času z důvodu vážení a tedy nárůst režijních nákladů atd. Pokud bychom zvolili
variantu poplatku z kapacity sběrných prostředků, bylo by třeba nabídnout občanům nádoby na
odpad o různém objemu, což by znamenalo nákup nových popelnic, a tím další investice. Zvolení
této varianty přinese celkově zvýšené náklady na investice, administrativu i vlastní provoz, což se
přirozeně promítne do ceny služeb občanům, případně to zvýší míru spoluﬁnancování odpadového
hospodářství ze strany obce.
Podnikatele upozorňujeme, že pro ně platí stávající povinnost mít uzavřenou smlouvu s libovolnou
svozovou ﬁrmou na likvidaci odpadů vniklých při jejich podnikatelské činnosti. Nejsou tedy součástí
obecního systému odpadového hospodářství města platného pro občany.
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Jak dál s odpady?
Z výše uvedeného je zřejmé, že se řada měst nachází na křižovatce, jak dál s odpady? I město Solnice
se otázkou odpadů intenzivně zaobírá po celý rok 2021, který se stal rokem přechodovým pro úpravu
obecních systémů. Proto jsme také navštívili několik menších a i větších obcí a měst za účelem
inspirace a absolvovali odborné semináře. Dále jsme zpracovali analýzu o množství vyprodukovaného odpadu za poslední roky, z níž vyplývají čísla uvedená níže:
Vývoj nákladů na likvidaci odpadu ve městě v letech 2019 až 2021:
Rok

Položka

Vývoj v %

2019

2020

2021

2 038 910,46

2 303 882,27

2 616 519,09*

113,57

512 859,50

564 010,50

620 242,35*

109,97

1 526 050,96

1 739 871,77

1 996 276,74*

–

Počet obyvatel města

2 052

2 060

2 027

–

Průměrné náklady na 1 obyvatele
(v Kč)

743,69

844,60

984,84

–

100

113,57

116,6

–

Celkové náklady obce na svoz
odpadu (v Kč)
Odměna EKO-KOM, za zajištění
využití odpadů z obalů a zpětného
odběru (v Kč)
Čisté náklady města (v Kč)

Meziroční nárůst nákladů
na 1 obyvatele (v %)
* odhad budoucího stavu

Celkové náklady na svoz odpadu (v Kč)
3 000 000,00
2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
2019

2020

2021
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Průměrné náklady na 1 obyvatele (v Kč)
1 200,00
1 000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2019

2020

2021

Celkové náklady na svoz odpadu (v Kč)
3 000 000,00

2 616 519,09

2 500 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 000 000,00
500 000,00
0,00
2019

2020

2021

Průměrné náklady na 1 obyvatele (v Kč)
1200,00
984,84
1000,00
800,00
600,00
400,00
200,00
0,00
2019

2020

2021
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Řešení pro rok 2022
Na základě všech výše uvedených informací město velice pečlivě zvažovalo,
jakou cestu pro zpoplatnění občanů nově nastolit tak, aby zároveň dopad
na občany byl co nejméně bolestivý. Danou problematikou se rovněž zaobíralo zastupitelstvo v samostatném bodě programu v rámci dvou posledních
zasedání zastupitelstva. S přihlédnutím ke všem výše uvedeným materiálům je evidentní, že za současné situace jsme nuceni jako většina obcí
zatím na přechodné období jednoho roku zvolit variantu č. 1., tj. poplatek
za obecní systém odpadového hospodářství, a dále sbírat zkušenosti a sledovat postupy ostatních
samospráv. Případně do budoucna zvážit variantu č. 2. poplatku za odkládání komunálního odpadu
z nemovité věci a nebo využít jiného způsobu, pokud dojde ke změně legislativy, kterou velká část
měst a obcí požaduje.
Výsledkem tedy je, že poslední mimořádné listopadové zasedání zastupitelstva rozhodlo o přijetí
nových vyhlášek, z nichž ta první charakterizuje obecní systém odpadového hospodářství a ta druhá
zavádí zákonnou normou přijatelný druh místního poplatku, který bude město od roku 2022 vybírat.
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Zde k prostudování obě nové vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška
č. 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo obce města Solnice se na svém zasedání dne 22. 11. 2021 usnesením č. 17 usneslo
vydat na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),
a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového hospodářství na území obce Solnice.
2) Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předává do obecního systému, odkládat na místa
určená městem v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, kategorii nebo materiál
odpadu nebo movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou1.
3) V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou
výrobků s ukončenou životností, na místě městem k tomuto účelu určeném, stává se město vlastníkem této movité věci nebo odpadu2.
4) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za
účelem dalšího nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální
nebo společná pro více uživatelů.
Čl. 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu
1) Osoby předávající komunální odpad na místa určená městem jsou povinny odděleně soustřeďovat
následující složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví (dále jen „plasty“),
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Směsný komunální odpad.

1
2

§ 61 zákona o odpadech
§ 60 zákona o odpadech
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2) Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění
podle odstavce 1 písm. a) až h).
3) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do
sběrných nádob.
Čl. 3
Soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu rostlinného původu,
jedlých olejů a tuků
1) Papír, plasty, sklo, kovy, jedlé oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných nádob.
2) Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených na webových stránkách města3.
3) Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a případně označeny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady rostlinného původu, barva hnědá nebo zelená,
b) Papír, barva modrá,
c) Plasty, barva žlutá,
d) Sklo čiré sklo, barva černá s bílým víkem,
e) Sklo barevné, barva zelená,
f) Kovy, barva hnědá s černým víkem,
g) Jedlé oleje a tuky4, barva černá s oranžovým víkem.
4) Papír a plasty lze odkládat také do zvláštních sběrných nádob (barevných popelnic o objemu
120 litrů) v rámci zapojení do systému door to door5. Termíny svozu zvláštních sběrných nádob
jsou zveřejňovány ve svozovém kalendáři uvedeném na webových stránkách města.
5) Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů, než pro které
jsou určeny.
6) Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
7) Papír, plasty, sklo bílé a barevné, kovy, jedlé oleje a tuky, objemný odpad a nebezpečné odpady
lze průběžně odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn na adrese v Poříčí 286, Solnice.
Čl. 4
Soustřeďování směsného komunálního odpadu
1) Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými
nádobami rozumějí:
a) popelnice o objemu 110 l kovové, popelnice o objemu 120 l plastové, popelnice o objemu 240 l
plastové nebo
3

www.solnice.cz
Do sběrné nádoby se odkládají v uzavřené plastové láhvi o maximálním objemu 2 litry
5
Zapojení do systému lze učinit na městském úřadu
4
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b) kontejnery o objemu 1100 l kovové nebo plastové a
c) odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích ve městě, sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního odpadu.
2) Stanovuje se povinnost:
a) obstarat si dostatečný počet sběrných nádob uvedeného typu pro odložení směsného komunálního odpadu
b) umístit sběrné nádoby na směsný odpad na určené místo svozové trasy v den svozu tak, aby
byly přístupné pro vyprázdnění. Informace o termínech svozu na kalendářní rok je uvedena
v městském zpravodaji, vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových stránkách města
v sekci „sběrný dvůr“.
Čl. 5
Nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení vzniku odpadu
1) Město v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem jejich opětovného použití nakládá s těmito
movitými věcmi:
a) nábytek,
b) kuchyňské vybavení,
c) hračky,
d) sportovní vybavení,
e) knihy.
f) oděvy a textil.
2) Movité věci uvedené v odst. 1 písm. a) až e) lze předávat ve sběrném dvoře na adrese Poříčí 286,
Solnice do speciálního kontejneru v provozních hodinách sběrného dvora. Oděvy a textil se odkládají do speciálně označených kontejnerů pro textil, jejichž umístění je uvedeno na webových stránkách města.
3) Movitá věc musí být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opětovné použití.
Čl. 6
Nakládání s výrobky s ukončenou životností v rámci služby pro výrobce
(zpětný odběr)
1) Město v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrobky s ukončenou životností:
a) elektrozařízení,
b) baterie a akumulátory,
c) pneumatiky,
d) žárovky, zářivky,
2) Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném dvoře, na adrese
Poříčí 286, Solnice.
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Čl. 7
Závěrečná ustanovení
1) Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Solnice, ze dne 8. června 2015.
2) Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022

Ing. Jan Hostinský
starosta

František Hovorka
místostarosta

Obecně závazná vyhláška
č. 2/2021,
o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Zastupitelstvo města Solnice se na svém zasedání dne 22. 11. 2021 usnesením č. 17 usneslo vydat
na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1) Město touto vyhláškou zavádí místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství (dále
jen „poplatek“).
2) Správcem poplatku je Městský úřad Solnice1.
Čl. 2
Poplatník
1) Poplatníkem poplatku je2:
a) fyzická osoba přihlášená ve městě3 nebo
b) 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 města.

1
2

§ 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
§ 10e zákona o místních poplatcích
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2) Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.4
Čl. 3
Poplatkové období
Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5
Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1) Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku své
poplatkové povinnosti.
2) V ohlášení poplatník uvede6
a) 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,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb
v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku
souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, též
identiﬁkační údaje nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci
podle katastru nemovitostí.
3) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

3

Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona
o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu
anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4
§ 10p zákona o místních poplatcích
5
§ 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
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4) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala.8
5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může
správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen
automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.9
Čl. 5
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku činí 720 Kč.
2) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení fyzické osoby ve městě,
snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci10
a) není tato fyzická osoba přihlášena ve městě, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.
3) Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité
věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území města,
snižuje o jednu dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11
a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.
Čl. 6
Splatnost poplatku
1) Poplatek je splatný:
a) jednorázově v termínu nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku nebo
b) ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. března a do 30. září příslušného kalendářního
roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po 31. březnu, je poplatek splatný jednorázově do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
3) Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této
vyhlášky.

8

§ 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10
§ 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11
§ 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
9
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Čl. 7
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve
městě a která je12
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a má
v této jiné obci bydliště,
b) umístěna 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,
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se
zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení, nebo
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s výjimkou osoby vykonávající trest domácího
vězení.
2) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve
městě a která
a) je přihlášena v sídle ohlašovny13,
b) se v průběhu příslušného kalendářního roku (od 1. ledna do 31. prosince) zdržuje mimo území
města,
c) je umístěna v pobytových zařízeních sociálních služeb14 nebo ve zdravotnických zařízeních (např.
nemocnicích, léčebnách dlouhodobě nemocných apod.), po dobu umístění v těchto zařízeních,
pokud se na ně nevztahuje zákonné osvobození15,
d) je čtvrtým a každým dalším nezaopatřeným16 dítětem v rodině, a to po dobu nezaopatření.
3) Od poplatku se osvobozuje osoba, které poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená
žádná fyzická osoba a která se nachází na území města, a která
a) vlastní stavbu určenou k individuální rekreaci do 25 m2 zastavěné plochy,
b) je zároveň poplatníkem dle čl. 2 odst. 1 písm. a), a to od poplatku dle čl. 2 odst. 1 písm. b), pokud
nemovitá věc zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci není v průběhu
příslušného kalendářního roku užívána za úplatu další osobou (např. pronajímána).

12

§ 10g zákona o místních poplatcích
§ 10 odst.5 a §12 zákona č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel, ve znění pozdějších předpisů
14
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
15
§ 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích
16
§ 11 zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
13

16

4) Úleva se poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení ve městě a která
a) v daném kalendářním roce dovrší 70 a více let věku, a to ve výši 50 % z celkové sazby poplatku,
b) je držitelem průkazu ZTP/P, a to ve výši 50 % z celkové sazby poplatku,
c) v příslušném kalendářním roce dosáhne nejvýše věku 3 let, a to ve výši 50 % z celkové sazby
poplatku.
5) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve
lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká17.
Čl. 8
Navýšení poplatku
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem18.
2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud19.
Čl. 9
Odpovědnost za zaplacení poplatku20
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.
Čl. 10
Společná ustanovení
1) Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na jednotku, která je vymezena podle zákona
o vlastnictví bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na společných částech domu,
a pokud je s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku21.
2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je vložena
nemovitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad hledí jako na vlastníka této nemovité věci22.
17

§ 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
19
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
20
§ 12 zákona o místních poplatcích
21
§ 10q zákona o místních poplatcích
22
§ 10 r zákona o místních poplatcích
18

17

Čl. 11
Přechodné ustanovení
Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních
právních předpisů.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022.

Ing. Jan Hostinský
starosta

František Hovorka
místostarosta
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Co nového tedy musí občan města učinit?
1. Ohlašovací povinnost.
Pro občana poplatníka z titulu trvalého pobytu to znamená, že vás přihlásíme
automaticky na základě informací z evidence obyvatel.
Komu doporučujeme přijít si vyplnit ohlašovací formulář? Vícečlenným domácnostem z důvodu zjednodušení platby a v každém případě všem, kteří
mají nárok na osvobození či úlevu dle vyhlášky, aby jim tyto mohly být před
vygenerováním výzvy k platbě zahrnuty.
Pokud totiž je ve vaší domácnosti více členů a chcete, aby vám byl přidělen jeden společný variabilní
symbol, pod kterým budou zahrnuty všechny osoby z domácnosti, doporučujeme ve lhůtě do
15. 1. 2022 vyplnit formulář Prohlášení poplatníka a odevzdat jej v kanceláři matriky nebo na pokladně
úřadu. Připojení nebo odpojení dalších osob bude nutné znovu nahlásit. Dále důrazně upozorňujeme,
že pokud spadáte do kategorie osob majících nárok na osvobození nebo úlevu, vyjma osob dle
čl. 7, odst. 2, písm. a), a dále dle odst. 4, písm. a) a c), bude vám osvobození nebo úleva od poplatku započítána z titulu vyplněného Prohlášení poplatníka, kde si vyplníte kategorii příslušného
osvobození nebo úlevy. Nárok je současně potřeba doložit příslušným dokladem a v tomto případě je také nutné dodržet termín pro uplatnění úlevy či osvobození, a to v termínu do 15. 1. 2022.
V případě nedodržení této lhůty právo na osvobození či úlevu zaniká v daném kalendářním roce.
Pokud doložíte doklad po termínu, počítá se jako podklad pro osvobození nebo úlevu v následujícím roce, proto důrazně doporučujeme všem, aby ohlášení neodkládali!
Pokud spadáte do kategorie, že platíte poplatek z titulu vlastnictví nemovitosti, je potřeba v každém případě vyplnit formulář Ohlášení k místnímu poplatku, který lze stáhnout ze stránek města,
vyplnit a doručit na adresu městského úřadu nebo se dostavit osobně na MěÚ Solnice, kancelář
matriky či pokladny a vyplnit ohlášení vzniku poplatkové povinnosti zde. Ohlašovací povinnost je do
15. ledna 2022, doporučujeme neotálet s ohlášením.
Jakékoliv změny v průběhu roku je však nutné ohlásit, např. změnu majitele nemovitosti.
2. Jak budu poplatek platit?
Hotově či kartou v kanceláři matriky nebo pokladny Městského úřadu v Solnici. Z tohoto důvodu
bude nově instalován platební terminál.
Převodem na účet města, částku, číslo účtu a hlavně příslušný variabilní symbol vám po splnění lhůty
k ohlášení, tj. po 15. lednu 2022 sdělíme písemnou cestou (bez variabilního symbolu nelze přiřadit
platbu ke konkrétní osobě!!!). Zájemcům, kteří si budou chtít zaplatit poplatek hned v úvodu roku,
bude toto umožněno při osobní návštěvě na úřadě. Dále je zapotřebí ohlídat si splatnost poplatku
dle varianty, kterou si občan zvolí, tj. buď jednorázově do 31. 3. 2022 či ve dvou splátkách k 31. 3.
2022 a k 30. 9. 2022. Následně po provedené platbě bude vydána celoroční nalepovací známka na
popelnici, která bude pro svozovou ﬁrmu signálem, že tato popelnice patří do svozového systému
pro občany města a že má být vyvezena.
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3. Co s nakoupenými známkami na popelnice?
Pokud si někdo nakoupil lístky na odvoz popelnic a do konce roku je neuplatní, může je přinést na
matriku nebo pokladnu města, kde mu za ně budou vráceny peníze.
4. Závěrečné doporučení pro občana.
Určitě je žádoucí si pečlivě prostudovat obě vyhlášky, seznámit se se všemi novinkami v systému
třídění, vyhodnotit si dle svých možností, co všechno z nabízených variant pro odložení tříděného
odpadu mi vyhovuje, abych zakomponoval do svých domácích postupů, a uvědomit si, že nebudeme-li pečlivě třídit, pak náklady spojené se svozem a likvidací odpadu končícího na skládce jenom
a jenom porostou.

Motivační novinky města
Město zároveň samo chce jít snaze o snížení produkce směsného komunálního odpadu naproti, a to
hned několika motivačními novinkami:
1. Nově dovybaví stanoviště sběrných nádob pro tříděný odpad zejména před sídlištní zástavbou
nádobami na biologický odpad. Tyto nádoby budou barvy hnědé s hnědým víkem a je zcela
zásadní, aby bylo dodržováno, co do těchto nádob patří a co ne. Upozorňujeme, že do této nádoby
PATŘÍ: zbytky ovoce a zeleniny, listy a nať zeleniny, odpad ze zeleně v domácnosti, zbytky
pečiva a obilovin, hobliny, piliny. Co rozhodně NEPATŘÍ: živočišné zbytky –maso, kůže, kosti,
exkrementy zvířat, další tříděný odpad jako papír, sklo, plasty, textil, kovy (tedy ani sáček, ve
kterém je bioodpad do nádoby donešen) a ani další zbytkový komunální odpad. Současně nadále
zůstala zachována možnost soustřeďovat biologický odpad rostlinného původu ze zahrad o větším
objemu do kontejneru umístěného na shromaždišti biologického odpadu v ulici Poříčí, za areálem
ﬁrmy VCES směrem na Černíkovice nebo v kontejnerech zelené barvy rozmístěných po obci. Na
shromaždišti se též ukládají větve a zbytky dřevin z údržby stromů a keřů.
2. Stejná stanoviště sběrných nádob budou dovybavena nádobami černé barvy s oranžovou barvou
víka na odkládání jedlých olejů a tuků. Žádáme občany, aby dodržovali přesný postup pro odkládání této komodity, tj. uložení v důsledně uzavřených lahvích o objemu 0,5 l až 2 l.
3. Pro občany bydlící v zástavbě rodinných domků nabízíme novinku tzv. systému door to door.
Mohou si požádat o výpůjčku nebo o koupi zvláštních sběrných nádob modré barvy na papír
a barvy žluté na plast a nápojový karton. Tyto nádoby budou 1xměsíčně sváženy dle termínu ve
svozovém kalendáři.
4. Další novinkou, kterou se město inspirovalo u celé řady dalších obcí a měst je vznik centra pro
předcházení vzniku odpadů, jedná se o tzv. re-use centrum. Základna tohoto centra vznikne
v areálu sběrného dvora, na adrese Poříčí 286, Solnice. Občané zde mohou odevzdávat movité
věci typu: funkční nábytek, funkční kuchyňské vybavení, funkční hračky, funkční sportovní vybavení, knihy, tedy věci, které již doma nepotřebují, ale zároveň mohou posloužit někomu jinému.
Současně si domů mohou odnést cokoliv, co někdo jiný zde odložil.
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5. Poslední záležitost, která slouží jako prevence předcházení vzniku odpadu, je možnost odkládání
výrobků s ukončenou životností v rámci služeb pro výrobce /tzv. zpětný odběr/. Jedná se o elektrozařízení, baterie a akumulátory, žárovky a zářivky a v nedávně době přibyla i možnost odložení
pneumatik. Stejně tak je zde nadále možné odkládat nebezpečný odpad či objemný odpad za doposud platných podmínek. Na požádání lze zde smluvně domluvit přistavení kontejneru k vlastní
nemovitosti pro objemný odpad. Tato varianta již v našem sběrném dvoře funguje, ale je dobré
na tomto místě znovu připomenout, že i tento odpad je možné samostatně ve sběrném dvoře
odevzdat. Případný další směsný odpad, nikoliv tříděný odpad, dovezený do sběrného dvora bude
zpoplatněn.
Pracovníci Městského úřadu Solnice

Závěrečné shrnutí
Produkce směsného odpadu na 1 obyvatele v Solnici aktuálně činí 107,8 kg a tedy splňujeme aktuálně
cíle stanovené novým zákonem pro rok 2029. To jednoznačně dokazuje úspěšnost a efektivnost našeho původního „lístkového“ systému. Bohužel platí u nás pravidlo, že pokud něco funguje, je třeba
to zničit. Dlouhá léta se Solnice a Ještětice umísťovaly na prvních třech místech v úspěšnosti třídění
v Královéhradeckém kraji. V rámci nového zákona o odpadech jsme se snažili vytvořit maximálně
vstřícné podmínky pro usnadnění třídění pro občany a zároveň zvolit co nejefektivnější postup v odpadovém hospodářství, aby výsledná cena této služby byla pro občany co nejnižší. Z čísel uvedených
v předchozím textu jasně vyplývá, že město část nákladů na svoz a likvidaci odpadu hradí ze svého
rozpočtu a nadále bude.
Na závěr všechny žádám, aby si uvědomili, že cena, kterou nakonec za tuto službu bude platit každý
z nás, je výsledkem společné snahy o snížení množství komunálního odpadu. Záleží tedy na odpovědnosti každého občana při třídění, abychom udrželi co nejnižší cenu za skládkování a nedopadly
na nás sankční platby za nadlimitní produkci komunálního odpadu na občana. Jednoduše řečeno,
pokud nebudeme třídit, zvýší se i poplatek za odpady. Udržme si všechny dobré návyky při třídění
odpadů a udržme si i nízké poplatky za svoz.
Ing. Jan Hostinský, starosta města
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