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Obecně závazná vyhláška  obce Val č. 1/2009 
 

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

 
 

Zastupitelstvo obce Val podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a  v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se dne 
16.12. 2009 usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů :  

 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení 

 
1. Obec Val vybírá ve smyslu ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
2. Výkon správy poplatku provádí Obecní úřad Val (dále jen “správce poplatku“). 

 
 

Čl. 2 
Poplatník 

 
Poplatek platí : 
a) fyzická osoba, která má trvalý pobyt na území obce Val a její části Provoz ;  za domácnost 
může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem, tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit  jména a data narození osob, za které 
poplatek odvádějí, 
b) fyzická osoba, která má na území obce Val a její části Provoz ve vlastnictví stavbu určenou 
nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba;  
má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny poplatek platit společně a nerozdílně, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

 
 

Čl. 3 
Ohlašovací povinnost 

 
1. Poplatník má ohlašovací povinnost dle § 33 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, 
ve znění pozdějších předpisů, kterou splní tím, že správci poplatku doručí Přiznání k poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů (dále jen „Přiznání k poplatku“), které je přílohou č.1 této vyhlášky, podle stavu k datu 
jeho vyplnění. Ohlašovací povinnost splní poplatník uvedením na Přiznání k poplatku, který se 
vztahuje k libovolné nemovitosti v rámci území obci Val a její části Provoz. 
2. Poplatník je povinen podat Přiznání k poplatku v termínu do 30.11. v roce pro poplatkové 
období roku následujícího. 
3. V období po 30.11. v roce je poplatník povinen podat Přiznání k poplatku do 30 dnů od vzniku 
poplatkové povinnosti. 
4. Poplatník je povinen podat dodatečné Přiznání k poplatku v případě, že u něho nastaly změny 
mající vliv na výši platby poplatku na tiskopisu, který je přílohou č.1 této vyhlášky, a to v termínu  
do 30 dnů od vzniku těchto změn.  
5. Na podaném Přiznání k poplatku je poplatník povinen uvést údaje dle přílohy této vyhlášky. 
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6. Poplatník může svou ohlašovací povinnost splnit prostřednictvím společného zástupce 
domácnosti nebo majitele či správce rodinného domu nebo bytu dle čl. 2 této vyhlášky ( v dalším 
textu jsou tyto osoby označeny společným pojmem „zástupce“ ). 
7. Ohlašovací povinnost výše uvedeným způsobem je u poplatníků s trvalým pobytem  na území 
obce Val a její části Provoz nahrazena evidencí obyvatel, která je vedena správcem poplatku. 

 
 

Čl. 4 
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
1. První poplatková povinnost vzniká vždy 1.1. v roce, další vznikají dnem přihlášení se k trvalé- 
mu pobytu nebo dnem vzniku vlastnictví k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální 
rekreaci. 
2. Poplatková povinnost zaniká dnem ukončení trvalého pobytu nebo dnem ukončení vlastnictví 
k objektu sloužícího nebo využívajícího k individuální rekreaci. 

 
 

Čl. 5 
Sazba poplatku 

 
1. Sazba poplatku  je složena z pevné částky za povinnou osobu a kalendářní rok ( dále jen 
„pevná částka „) a z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu ( dále jen „nákladová částka“). 
Výpočet nákladové částky poplatku : 
Celkové náklady na svoz zbytkového KO v roce 2009 : 129 116,- Kč 
Počet poplatníků : 311  
Výpočet výše nákladové částky : 415,- Kč 
Stanovená výše nákladové částky : 200,- Kč 
Výše poplatku za odpad se pro rok 2010 stanovuje takto : 
- za poplatníka podle čl. 2 odst. a) : 
pevná částka ve výši  130,- Kč, nákladová částka ve výši 200,- Kč, 
celková sazba poplatku : 330,- Kč 
- za poplatníka podle čl. 2 odst. b) : 
pevná částka ve výši  130,- Kč, náklad. částka ve výši 200,- Kč, 
celková sazba poplatku : 330,- Kč 
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 
 

Čl. 6 
Splatnost poplatku 

 
1. Poplatek je splatný v termínu do 31.3. kalendářního roku v plné výši. Vznikne-li poplatková 
povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy povinnost 
poplatek platit vznikla. 
2. Poplatek je možno uhradit hotovostně přímo do pokladny obecního úřadu během úředních 
hodin nebo hotovostně pokladní složenkou i bezhotovostně převodním příkazem na účet správce 
poplatku - bankovní spojení : GE Money Bank, a.s. - číslo účtu 5322594/0600. Tuto platbu je třeba 
označit variabilním symbolem, kde VS = 133710čp pro poplatníky z obce Val a VS = 133720čp  pro 
poplatníky z obce Provoz.  Zkratka čp  označuje číslo popisné nemovitosti poplatníka. 
3. Po prokázání zaplacení poplatku je poplatníkovi vydána správcem poplatku známka. 
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Čl. 7 

Osvobození od poplatku 
 

Od placení poplatku za komunální odpad dle této obecně závazné vyhlášky jsou osvobozeni tito 
poplatníci : 
a) každé nezaopatřené třetí a další dítě v rodině ( rozhodným dnem je vždy 1.1. v roce ), 
b) osoby, které se po dobu celého kalendářního roku nepřetržitě zdržují v zahraničí,  
 (Tuto skutečnost stačí doložit „Čestným prohlášením“ poplatníka v písemné formě vždy       
  do 30.11. v roce .) 
c) poplatník dle čl. 2 odst. b) této vyhlášky, kteří mají zároveň na území obce trvalý pobyt. 

 
 

Čl. 8 
Ustanovení společná a závěrečná 

 
1. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou může 
správce poplatku uložit pokutu za nesplnění povinností nepeněžité povahy podle § 37 písm. a) 
zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů. 
2. Pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši dle této obecně závazné 
vyhlášky, může správce poplatku poplatek zvýšit o 50 %. Poplatek lze vyměřit do tří let od konce 
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  
3. Obecně závazná vyhláška obce Val č. 1/2008 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 
15.12. 2008   se zrušuje. 
4. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1. 2010.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  Milan Vencl v.r. Luboš Řehák v.r. 
  místostarosta starosta obce 

 
    
  Vyhláška schválena na veřejném zasedání Zastupitelstvem obce : dne 16.12. 2009 
  Datum vyvěšení : dne   16.12. 2009   
  Datum sejmutí : dne 31.12. 2009 
  Datum účinnosti : dne 01.01. 2010 
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Příloha č. 1 k Obecně závazné vyhlášce obce Val č. 1/2009 

 
 

Přiznání k poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  

komunálních odpadů. 
 

 
 
 
 
Obec : .................................., čp. ........... .                                  Dne : ........................... . 
 
 

Údaje o poplatníkovi, popř. údaje o osobách, za které je poplatek odváděn : 
 
 Příjmení a jméno Datum narození Trvalé bydliště 
 
 
 
 
1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
  --------------------------------------- 
                                                                               podpis poplatníka 
  


