Místní poplatek za Městský systém odpadového hospodářství, informace o něm i
ostatních poplatcích.
Možnost osvobození od místního poplatku.
Pro nadcházející období roku 2023 žádáme všechny poplatníky místního poplatku za Městský
systém odpadového hospodářství – zkr. „MSOH“ nebo též „odpady“ (osoby trvale hlášené
k pobytu na území Města Buštěhradu a osoby, které vlastní nemovitost v katastru Města
Buštěhradu), aby si zkontrolovali, zda mají nárok na osvobození od tohoto poplatku viz. čl. 8.
Obecně závazné vyhlášky Města Buštěhradu č. 2/2021, o místním poplatku za městský
systém odpadového hospodářství. Ohlášení nároku na osvobození proveďte prosím
příslušným formulářem a doložte potřebnými doklady.
Jedná se např. o osoby, které jsou poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z
nemovité věci (ne poplatku za MSOH) v jiné obci a mají v této jiné obci současné bydliště.
(To znamená, že mají trvalý pobyt v našem městě, ale fyzicky bydlí v jiné obci, která má
zaveden poplatek podle zákona o místních poplatcích z nemovité věci, tedy jiný způsob
zpoplatnění, než je nastaven v Buštěhradě). Tito občané si musí zjistit v místě svého
skutečného pobytu na obecním (městském) úřadě, zda jim zde vznikla povinnost platit místní
poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. V případě, že ano, zajistí si z
tohoto úřadu potvrzení, že jsou poplatníky tohoto poplatku pro rok 2023, a tímto potvrzením
doloží Městskému úřadu v Buštěhradě nárok na osvobození. Doložení nároku na osvobození
se provádí každoročně.
Dále se jedná např. o osoby umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, v
domově pro seniory, v dětském domově, nebo ti, kteří jsou omezeni na osobní svobodě
rozhodnutím soudu. (Tady je potřeba doložit potvrzení z příslušného domova nebo zařízení,
že jsou zde tyto osoby umístěny pro daný, nastávající rok). Žádáme rodinné příslušníky těchto
osob, které mnohdy nevědí, že tento nárok mohou uplatnit, aby jim s tímto pomohli, a
vyžádali si potvrzení o pobytu v těchto zařízeních nejpozději do konce každého daného roku.
Žádost o osvobození od poplatku za MSOH lze podat nejpozději do 15. 02. následujícího roku
na daný rok. Tedy např. do 15. 02. 2023 na rok 2023. Žádost se každoročně obnovuje,
pamatujte na to.
Stále jsou u nás také osvobozeny osoby, které pobývají v zahraničí déle než šest měsíců
příslušného kalendářního roku, pokud o osvobození sami nebo prostřednictvím svého
zástupce do 15. 02. daného roku požádají. Platí pro osoby, které v zahraničí již pobývají
pracovně či studijně a vědí, že zde budou pobývat ještě několik následujících období. Pokud
poplatníci začnou pobývat v cizině po datu 15. 02. je potřeba v žádosti tuto skutečnost uvést a
doložit ji potvrzením o pobytu v zahraničí, nejpozději do 30 dnů od zahájení pobytu
v zahraničí, v žádosti uvést i jeho předpokládanou délku.
Pro poplatkové období 2023 je osvobození potřeba dokladovat předložením formuláře "Vznik
/ Ohlášení nároku na osvobození od poplatkové povinnosti", viz. webové stránky města,
nejpozději do 15. 02. 2023, jinak nárok na osvobození zaniká.
Úleva od místního poplatku
Úlevový program Města Buštěhradu: „Kompostuji, nepotřebuji hnědou popelnici“
Zastupitelstvo města Buštěhradu poskytuje částečnou úlevu od místního poplatku za Městský
systém odpadového hospodářství všem občanům, kteří se do programu přihlásí, a to tím, že
schválilo úlevový program pro poplatníky Městského systému odpadového hospodářství.
1

Podstatou úlevového programu je závazek poplatníka, že své vyprodukované biologicky
rozložitelné odpady zpracovává kompostováním a vrací tak zpět do půdy. V bytových
jednotkách lze používat domácí biokompostéry a následně kompostéry umístěné na
pozemcích bytových sdružení. Nemá tak přistavenu nádobu hnědé barvy na bioodpad. Na
základě písemného závazku (Ohlášení) obdrží poplatník slevu na poplatku ve výši 200,-Kč na
osobu a rok, na sebe a dále na každou z osob, žijící s ním ve společné domácnosti. Podmínkou
je prostřednictvím ohlašovací povinnosti přihlášení se k programu a čestné prohlášení
poplatníka, že všechny osoby, žijící spolu s ním v jedné domácnosti, pod jedním číslem
popisným, se do programu hlásí s ním dobrovolně a že budou splňovat podmínky programu.
V případě, že jeden ze společně žijících poplatníků nechce plnit podmínky programu, nelze
uplatnit slevu na žádného z poplatníků, žijících ve společné domácnosti, pod jedním číslem
popisným. Program je založen především na důvěře zastupitelů v občany města, že své
chování v odpadové oblasti ve městě vnímají zodpovědně.
Přeplatky či nedoplatky
Poplatníky, kteří mají na osobním daňovém účtu přeplatek na místním poplatku za "odpady",
popř. jiném místním poplatku, upozorňujeme, že se přeplatek stává vratitelným pouze na
žádost daňového subjektu podanou do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek vznikl, avšak
jen v případě, že daňový subjekt nemá nedoplatky na jiném osobním daňovém účtu. V
takovém případě by se přeplatek použil na úhradu jiného daňového nedoplatku. Nezapomeňte
tedy požádat o vrácení případného přeplatku do 6 let od konce roku, ve kterém přeplatek
vznikl, jinak přeplatek zaniká, stává se příjmem rozpočtu, a nemůže být tudíž již vrácen.
Nedoplatky jsou vymáhány.
Úmrtí poplatníka
Při úmrtí přechází dosavadní poplatková povinnost na oprávněné dědice. Pokud v den úmrtí
vznikne přeplatek, mají na něj nárok dědicové. Pokud dojde k úmrtí, je potřeba, aby rodinní
příslušníci informovali o úmrtí svého rodinného příslušníka správce poplatku, tedy Městský
úřad Buštěhrad, kancelář správce místních poplatků, 2. patro, tel: 312 278 036, nebo kancelář
účetních, 1. patro, tel: 312 278 033, 312 278 034, a podali příslušný formulář o zániku
poplatkové povinnosti z důvodu úmrtí, a informovali také o osobě notáře, který vyřizuje
pozůstalost po jejich příbuzném. Je nutné při vyřizování pozůstalosti upozornit notáře, a to jak
ze strany dědiců, pokud to vědí, tak i ze strany správce poplatku, že tento přeplatek existuje,
aby později nárokovaná částka mohla být vrácena dědici/ům. S usnesením o dědictví pak lze
písemně požádat správce místního poplatku, Městský úřad Buštěhrad, o vrácení přeplatku.
Pokud vznikne v den úmrtí nedoplatek, správce poplatku jej bude vymáhat po dědici/ích,
prostřednictvím notáře, pověřeného k vykonání vypořádání dědictví.
Poplatek za „odpady“ za nemovitost, kde není hlášena k pobytu žádná osoba
Od roku 2013 je poplatníkem poplatku za "odpady" dle novelizovaného zákona o místních
poplatcích i fyzická osoba, která má ve vlastnictví rodinný dům, ve kterém není hlášena k
pobytu žádná fyzická osoba. Tzn., že např. pokud máte v Buštěhradě trvalé bydliště v
nějakém čp. a zároveň jste vlastníkem nemovitosti s jiným čp., tak budete poplatek platit 2x.
Jedná se jak o bytové jednotky, tak i o rodinné domy. Pokud vlastníte dům, který je v katastru
zapsán jako rodinný dům nebo máte vydáno kolaudační rozhodnutí na rodinný dům, v tomto
domě nikdo nebydlí, ale zde např. podnikáte (obchod, atd.), budete podléhat poplatku.
Rozhodující je zápis v katastru nebo údaje v kolaudačním rozhodnutí, přidělené číslo popisné
a to, že majitelem je fyzická osoba. Poplatníkem je nově, od roku 2020 i právnická osoba,
vlastnící nemovitost s výše uvedenými aspekty. Bližší informace na MěÚ Buštěhrad, kancelář
správy daní a poplatků, 2. patro. Tento poplatek hradíte současně i v jiné obci, pokud jste
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vlastníkem výše uvedených nemovitostí také v jiné obci. Poplatek je forma daně, platíte
tolikrát, kolikrát jste ze zákona poplatníkem.
Nedoplatky na poplatcích jsou vyměřeny Platebním výměrem a po uplynutí stanovené doby
vymáhány podle zákona.
Základní informace k životní situaci ohledně místních poplatků
Poplatek za MSOH („odpady“)
Zastupitelstvo Města Buštěhradu vydalo obecně závaznou vyhlášku o stanovení městského
systému odpadového hospodářství č. 1/2021 a obecně závaznou vyhlášku o zavedení místního
poplatku za městský systém odpadového hospodářství č. 2/2021, kterou tento poplatek
zavedlo. Poplatek se vztahuje se na všechny fyzické osoby s trvalým pobytem na území Města
Buštěhradu, a na vlastníky 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.
Kdo je oprávněn v této věci jednat
Svéprávná zletilá osoba. V případě, že jde o osobu nesvéprávnou, jedná za ni opatrovník, za
nezletilou osobu jedná její zákonný zástupce.
Občan může k jednání za sebe zplnomocnit jinou osobu.
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace – přihlášení se k pobytu,
narození dítěte
Přihlášení se k poplatku je zákonná povinnost, musí ji provést každý poplatník, za nezletilé
nebo nesvéprávné osoby podávají ohlášení zákonní zástupci nebo opatrovníci. Za ostatní
osoby to mohou být osoby pověřené plnou mocí poplatníka.
Osvobození od poplatku - splnění podmínek pro poskytnutí osvobození dle obecně závazné
vyhlášky viz výše.
Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
Přihlášení k poplatku
Občan se ve lhůtě do 30 dnů přihlásí k místnímu poplatku za "odpady" (MSOH). Přihlášení
provede vyplněním tiskopisu "Vznik / Ohlášení poplatkové povinnosti". Při elektronickém
podání je nutné své přihlášení buď opatřit zaručeným elektronickým podpisem, nebo ji do 5-ti
dnů s a doručit jej správci poplatku. Je možné doručení podepsaného ohlášení ve formě scanu
ve formátu PDF, nezasílejte však dokumenty ve formátu JPEG. Nutno vyčkat na potvrzující
emailovou reakci Městského úřadu o doručení scanu. V opačném případě se občan na úřad
dostaví osobně.
Odhlášení od poplatku
V případě:
1. změny trvalého pobytu mimo město Buštěhrad
2. prodeje rekreační stavby či rodinného domu, nebo bytu, kde není k trvalému pobytu
hlášena žádná osoba, či
3. přestěhování se do jiné obce / města, kdy ale přitom občan zůstává majitelem nemovitosti
na Buštěhradě, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba,
oznámí a prokáže tuto skutečnost / změnu poplatník správci poplatku, což je Městský úřad
Buštěhrad. Prokázání této skutečnosti se děje vyplněním formuláře „Zánik / změna
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poplatkové povinnosti.“ Lhůta pro ohlášení změny je 15 dní ode dne, kdy nastala, a formulář
musí být doručen v této písemné formě na podatelnu meu@mestobustehrad.cz. Za nesplnění
ohlašovací povinnosti může správce místního poplatku stanovit pokutu a to i opakovaně.
Osvobození od poplatku
Občan, který splňuje podmínky podle obecně závazné vyhlášky, viz výše, pro osvobození od
poplatku, oznámí (příslušným formulářem), a průkazně doloží tuto skutečnost správci
místního poplatku.
Pokud chce poplatník uplatnit osvobození pro celý daný rok, je potřeba doložit tuto
skutečnost nejpozději do 15. 02. daného roku. Pokud chce osvobození využít v průběhu roku,
je třeba údaje, rozhodné pro osvobození, doložit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě do 30
dnů od vzniku skutečnosti, která svědčí pro osvobození od poplatku.
Kde, s kým a kdy životní situaci řešit
Městský úřad Buštěhrad, kancelář účetních 1. patro zámku Buštěhrad, tel. 312 278 034,
312 278 033, a kancelář správce daní a poplatků, 2. patro., 312 278 036, PO 8:00-17:00, ST
8:00:17:00.
Jaké doklady je nutné mít s sebou
Formulář Vznik / Přihlášení k poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa
trvalého pobytu, rodný list.
Formulář Zánik / Odhlášení od poplatku - průkaz totožnosti popř. potvrzení o změně místa
trvalého pobytu, úmrtní list.
Formulář Vznik nároku pro osvobození od poplatku - viz podmínky stanovené obecně
závaznou vyhláškou viz výše.
Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
Vznik / ohlášení poplatkové povinnosti-základní
Vznik / změna - zánik poplatkové povinnosti
Vznik / ohlášení poplatkové povinnosti byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci
Vznik / změna - zánik poplatkové povinnosti byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou
rekreaci
Vznik nároku na osvobození od místního poplatku
Formuláře jsou k nalezení spolu s ostatními formuláři pro ohlášení vzniku či zániku
poplatkové povinnosti. V tištěné podobě jsou veškeré formuláře také k dispozici v kanceláři
účetních.
Jaké jsou v Buštěhradě stanovené místní poplatky a jak je lze uhradit
Místní poplatek za "odpady" (MSOH)
Místní poplatek za psy
Místní poplatek z ubytovací kapacity
Místní poplatek ze vstupného
Místní poplatek za zábor veřejného prostranství
Možnosti úhrady poplatků:
 Bezhotovostním převodem platby na účet města, č. účtu 388 172 369 / 0800 (Česká
spořitelna) s uvedením VS: číslo popisné, SS: rodné číslo a uvedením zprávy pro
příjemce, kde je uvedeno, za které osoby je poplatek hrazen a na jaké období. Poplatky
za MSOH jsou splatné k 15. 02. a 15. 08. každého roku.
 Hotově nebo bezhotovostně na pokladně města Buštěhradu přímo v kanceláři
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účetních, 1. patro.
V případě úhrady za nemovitost, kde není nikdo trvale hlášen k pobytu je VS číslo popisné
domu, SS rodné číslo. Do zprávy pro příjemce uvedete za/na jaké období je poplatek hrazen, a
jméno a příjmení poplatníka (vlastníka nemovitosti).
V případě úhrady poplatku za psa je VS číslo popisné domu.
V případě úhrady poplatků za zábor veřejného prostranství, za ubytovací kapacitu nebo ze
vstupného je VS rodné číslo poplatníka.
Jaké jsou lhůty pro vyřízení
Při osobním jednání zpravidla na počkání, jinak do 30 dnů.
Elektronická služba, kterou lze využít
Formuláře je možné zaslat elektronicky na podatelnu meu@mestobustehrad.cz nebo datovou
zprávou, ve formě docx, PDF. (nezasílejte dokumenty ve formě JPEG)
Podle kterého právního předpisu se postupuje
 Obecně závazná vyhláška Města Buštěhradu č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
 Obecně závazná vyhláška města Buštěhradu č. 1/2021 o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství ve městě Buštěhradě.
 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místních poplatcích.
 Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Jaké jsou související předpisy
Zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech.
Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují
Opravné prostředky jsou řešeny v zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů.
Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení poplatkové povinností
Za nesplnění ohlašovací povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to i opakovaně.
Nebude-li poplatek uhrazen včas nebo ve správné výši, vyměří správce místního poplatku
poplatek Platebním výměrem, přičemž dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část má
správce poplatku možnost zvýšit až na trojnásobek.
Další informace o postupu při neuhrazení místního poplatku – daně.
V případě, že nedojde k úhradě poplatku ani na základě vydaného a doručeného platebního
výměru, dlužník nereaguje na vyrozumění o výši nedoplatku a ani nevyužije možnosti řešení
dluhu se správcem místního poplatku, přistoupí správce pohledávky k jejímu vymáhání a to
exekucí, prostřednictvím soudu a soudního exekutora. V takovém případě je dlužník povinen
uhradit nejen částku nedoplatku místního poplatku a jeho příslušenství, ale též náklady
spojené s jeho vymáháním.
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Platební výměry pro poplatníky, kteří nezaplatili místní poplatky – daně – (a to i za psy a
ostatní zavedené poplatky), včas a ve správné výši, jsou vydávány každoročně, zpravidla po
ukončení zdaňovacího období, tedy po 31. 12. každého roku, v průběhu roku následujícího.
Výjimkou jsou platební výměry za zábory, ze vstupného a z ubytovací kapacity, kde je
splatnost dána obecně závaznou vyhláškou č. 3/2019 o místních poplatcích, vyhotovují se a
jsou splatné v témže roce, kdy poplatková povinnost vznikla.
Doručení Platebních výměrů (jedná se o Rozhodnutí o povinnosti platby-úhrady)
Platební výměry za psy, a za ostatní místní poplatky jsou doručovány formou „doporučeně“,
obálkou s modrým pruhem, s konečným doručením vhozením do schránky poplatníka, při
nevyzvednutí zásilky v úložní době. Na základě dohody s poplatníkem mohou být doručeny
také emailem. Při absenci poštovní schránky u poplatníka jsou písemnosti považovány za
doručené dnem, kdy jsou vráceny poštou zpět ke správci místního poplatku. Takto doručené
písemnosti jsou vykonatelné a nabyly právní moci, tudíž se stávají v případě neuhrazení
v dané lhůtě exekučním titulem.
Platební výměry za „odpady“, tedy Městský systém odpadového hospodářství, jsou vydávány
každoročně formou Hromadného předpisného seznamu, o jehož existenci jsou občané
vyrozuměni „Veřejnou vyhláškou o možnosti nahlédnutí do Hromadného předpisného
seznamu pro poplatníky s trvalým pobytem na území Města Buštěhradu“ a „pro poplatníky,
kteří vlastní nemovitost na území Města Buštěhradu, kde není nikdo hlášen k trvalému
pobytu“. Takto vydaná veřejná vyhláška je vyvěšena na obou úředních deskách Městského
úřadu Buštěhrad (faktické i elektronické, umožňující dálkový přístup), a doba jejího vyvěšení
je 30 dní. Po uplynutí 30ti denní lhůty, kdy poplatníci, uvedení v Hromadném předpisném
seznamu na tuto Vyhlášku nezareagují a místní poplatek neuhradí v dané 30ti denní lhůtě,
jsou platební výměry, obsažené v Hromadném předpisném seznamu tímto doručeny a stávají
se vykonatelnými, tudíž jsou oprávněnými exekučními tituly.
K vymáhání exekucí přistupuje správce místního poplatku během tříleté lhůty od neuhrazení
poplatku poplatníkem.
Další informace
Známky na odpadové nádoby
Známky na odpadové nádoby obdrží občan po provedení platby na pokladně MěÚ Buštěhrad,
popřípadě po telefonické dohodě v Infocentru Buštěhrad. V případě bezhotovostní platby jsou
známky do 3 dnů od připsání částky na účet města předány k vyzvednutí do Infocentra.
U hotovostní platby jsou vydány hned. Telefonicky je možná domluva na vydání duplikátu,
pokud se občan nedostaví osobně na pokladnu.
Známka pro nádobu na směsný komunální odpad je určena na jednu nádobu o velikosti 120l,
pro 4 osoby žijící v jedné domácnosti. V případě, že v domácnosti žije více než 4 osoby,
poskytuje Město Buštěhrad odpadové nádoby dvě, a známky v barvě žluté také dvě. Na
nádoby pro bioodpad poskytuje město známky hnědé, bez uvedení objemu nádoby. Každá
známka je označena číslem popisným poplatníka.
Podle známek na nádobách z minulého roku budou nádoby vyváženy do 15. 02. následujícího
roku výjimečně do konce února následujícího roku. Známky slouží pro snadnější identifikaci
a orientaci pracovníků svozové firmy při výsypu nádob.
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Po úhradě poplatku za „odpady“ obdrží občan spolu se známkou/ami kartičku, opravňující jej
za jeho číslo popisné k ukládání jím vyprodukovaného domácího objemného odpadu na
Sběrné místo Buštěhrad, pozn. lidově řečeno; na Sběrný dvůr. Ukládání takového odpadu je
zde umožněno pouze poplatníkům města Buštěhradu. (osobám trvale hlášeným a vlastníkům
nemovitostí).
Dotazy, týkající se této kapitoly směřujte na Referenta pro odpadové hospodářství, tel:
312 250 529 nebo účetní pokladní, tel: 312 278 034.
Nejčastější dotazy
Proč neposíláte při nedoplatcích upomínky?
Tuto povinnost nám zákon neukládá. Správce místního poplatku postupuje podle zásady
zákonnosti a hospodárnosti.
Proč dostanu poštou platební výměry za tři roky zpět?
Jedná se o vstřícný krok ze strany správce místního poplatku, který není nijak zákonem
nařízený, předtím, než postoupí platební výměry k vymáhání exekucí. Správce místního
poplatku dává opětovným doručením Platebních výměrů na adresu poplatníka možnost
poplatníkovi uhradit dlužné částky ještě bez zatížení náklady na vymáhání od exekutora.
Proč mi nebyla vyvezena popelnice, když mám zaplacený poplatek?
Svoz odpadu zajišťují společnost AVE Kladno, s.r.o. V případě neprovedeného svozu nebo
jiné stížnosti volejte MěÚ Buštěhrad, referent odpadového hospodářství tel: 312 250 529,
nebo pište na emailovou adresu: popelnice@mestobustehrad.cz
Kam s objemným odpadem? Sběrné místo Buštěhrad. (lidově „sběrný dvůr“).
Kam se zpětně použitelnými domácími spotřebiči?
Sběrné místo Buštěhrad (lidově „sběrný dvůr“) je místem zpětného odběru domácích
elektrospotřebičů.
Proč nemohu nechávat objemnější odpad na sběrných místech pro tříděný odpad?
Pro objemný odpad, jeho uložení, je určeno Sběrné místo Buštěhrad, za kruhovým objezdem,
u vodojemu. Poplatník města Buštěhradu, po zaplacení místního poplatku za Městský systém
odpadového hospodářství, obdrží spolu se známkou na odpadovou nádobu/y také kartičku,
opravňující jej k ukládání jeho domácího objemného odpadu na Sběrné místo Buštěhrad
(lidově řečeno „sběrný dvůr“). Ukládání odpadů v Buštěhradě se řídí Obecně závaznou
vyhláškou Města Buštěhradu č. 1/2021, kterou je stanoven Městský systém odpadového
hospodářství v Buštěhradě. Na sběrných místech pro tříděný odpad není prostor pro ukládání
objemného odpadu. Odkládáním objemného odpadu ve sběrných místech pro tříděný odpad
se dopouštíte přestupku a tento je kvalifikován jako zakládání skládky a případně postihován
ve správním řízení podle platných právních předpisů.
V Buštěhradě dne 24. 10. 2022
Dagmar Novotná, referent správy daní a poplatků, referent územní samosprávy.
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