
Změna zákona o odpadech a jeho dopad od roku 2022 pro občany města 

Jiříkova 

Od 1. 1. 2021 došlo k účinnosti nového zákona o odpadech, včetně účinnosti nového zákona  

o místních poplatcích. Přijetím tohoto zákona došlo především k úpravě zpoplatnění 

nakládání s komunálním odpadem. Novela zákona ponechává již jen dvě možnosti vybírat 

úhradu za komunální odpad, a to - místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství 

a místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Město Jiříkov prozatím 

ponechává stávající místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství, který již 

využívá řadu let. Vzhledem k novelizaci výše uvedených zákonů muselo Zastupitelstvo města 

Jiříkov vydat dne 27.10.2021 novou Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2021 o místním 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

Obecně závazná vyhláška města č. 1/2021 (dále jen „Vyhláška města“) stanoví  

i nadále poplatek na osobu 840,- Kč za kalendářní rok (zákonem je stanovena maximální 

hranice 1200,- Kč na osobu za kalendářní rok, kterou některé obce plně využívají k pokrytí 

nákladů na odpadové hospodářství města). Dále Vyhláška města ponechala úlevu na poplatku 

v rámci systému identifikovatelného třídění, jenž je v městě Jiříkov zavedena - úleva je 

v maximální výši až 150,- Kč na osobu za kalendářní rok, kdy jejím smyslem je především 

motivovat občany k třídění komunálního odpadu a tím jim poskytnout možnost získání úlevy 

na místním poplatku za komunální odpad.  

Novela zákona o místních poplatcích nově definovala jednotlivé možnosti osvobození od 

místního poplatku za komunální odpad pro osoby, kterým poplatková povinnost vznikla 

z důvodu přihlášení v obci a která je 

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.  

Z tohoto důvodu bylo osvobození upraveno v souladu se zákonem. Zastupitelstvo obce může 

určit i další skupiny, které lze od poplatku osvobodit, pokud tak ale učiní, osvobození nesmí 

být diskriminační vůči ostatním poplatníkům a musí být racionálně a legitimně odůvodněno. 

Vzhledem k výše uvedenému město Jiříkov do nové Vyhlášky města žádné jiné osvobození 

nezahrnulo a od 1. 1. 2022 již nejsou osvobozeny tyto skupiny:  

a) poplatníci, kteří jsou ve městě zároveň poplatníky za vlastnictví 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, 

b) osoby starší 75 let věku,  

c) osoby, které jsou přihlášeni na adrese Městského úřadu Jiříkov, Náměstí 464/1 

(ohlašovna). 

Splatnost poplatku je i nadále stanovena jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku, 

nebo je možné zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. 5. a do 30. 9. 

příslušného kalendářního roku. 



Nové znění Obecně závazné vyhlášky města č. 1/2021 naleznete na webových stránkách 

Města Jiříkova: www.mesto-jirikov.cz. Veškeré informace, včetně informací  

o zapojení do systému identifikovatelného třídění, podají pracovníci odboru výstavby a ŽP 

Městského úřadu Jiříkov, tel. č. 412 338 350, 724 606 186, či e-mailem: 

bosakova.d@jirikov.cz. 
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