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Informace poskytnuté na základě žádosti o podání informací ze dne 10.2.2014, dle
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Ve Strakonicích byl dnem 1.2.2002 zaveden poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který vychází ze
zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Stanovení
poplatku patří do samostatné působnosti obce a ta jej zavede obecně závaznou vyhláškou, ve
které upraví podrobnosti jeho vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, vznik a
zánik poplatkové povinnosti, lhůty pro plnění ohlašovací povinnosti, splatnost, úlevy a
případně osvobození od poplatku. OZV schvaluje zastupitelstvo města Strakonice. Nyní je
v platnosti OZV města Strakonice č. 7/2012, která nabyla účinnosti dnem 1.1.2013 a sazba
poplatku činí 540,- Kč ročně.
Dle této OZV je poplatníkem každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt a dále fyzická
osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu. (Dnem 1.1.2013 byl novelizován zákon o místních poplatcích, kdy se
rozšířil okruh poplatníků právě o majitele nemovitostí, v nichž není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba). Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. Z toho
vyplývá, že poplatníkem je v tomto případě majitel nemovitosti, nikoliv občan mající trvalé
bydliště mimo Strakonice. Nesplní-li poplatník tuto povinnost, je správcem poplatku vyzýván,
následně je mu pak poplatek vyměřen.
Pravomocí obce je stanovit okruh poplatníků, kteří budou od placení tohoto poplatku
osvobozeni. Poplatník je povinen do 15 dnů doložit existenci skutečností zakládajících nárok
na osvobození nebo úlevu od poplatku. Přesný seznam těchto poplatníků je vymezen v čl. 6,
odst. 1 OZV města Strakonice č. 7/2012. Mezi osvobozenými však bohužel nejsou fyzické
osoby, které se zdržují nebo pracují mimo Strakonice, např. v Praze. Protože hl. město Praha
využívá jiný systém poplatku za komunální odpad, musí potom občan s trvalým pobytem ve
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Strakonicích žijící v Praze platit za komunální odpad i tam. Pokud občan ukončí svůj trvalý
pobyt ve Strakonicích, zanikne i jeho poplatková povinnost za tento poplatek.

S pozdravem

Ing. Šochmanová Jitka
vedoucí finančního odboru
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