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odbor veřejné správy, dozoru a kontroly 
náměstí Hrdinů 1634/3 
Praha 4 
140 21 
 
Č. j. MV-187936-2/ODK-2015 

Praha 19. ledna 2016 
 
Vážený pan 
Jan Vavříček 
e-mail: jvavricek@gmail.com 
 
Odpověď Ministerstva vnitra 
 
 Ministerstvu vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly byl 
dne 28. 12. 2015 doručen Váš dotaz k problematice osvobození od „poplatku za 
popelnice“, kdy je v některých obcích poskytována úleva lidem s trvalým bydlištěm 
v dané obci. Poukazujete přitom na obecně závaznou vyhlášku obce Bítov. 
 
 Dovolujeme si Vás upozornit, že na Váš dotaz nelze jednoznačně odpovědět. 
V praxi totiž existuje více způsobů, kterými lze nakládání s komunálním odpadem 
v obci zpoplatnit, přičemž v některých případech je poskytnutí úlevy osobám 
s trvalým pobytem v obci možné. Obecně však platí, že poskytnutí takové úlevy nebo 
osvobození od poplatku musí vždy respektovat princip zákazu diskriminace.  Podle 
nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 15/02, aby k porušení principu rovnosti (diskriminaci) 
došlo, musí být splněno několik podmínek: „s různými subjekty, které se nacházejí ve 
stejné nebo srovnatelné situaci, se zachází rozdílným způsobem, aniž by existovaly 
objektivní a rozumné důvody pro uplatněný rozdílný přístup.“ Jinými slovy lze říci, že 
poskytnout úlevu nebo osvobození od poplatku osobám s trvalým pobytem v obci je 
možné pouze existují-li pro to objektivní a rozumné důvody. Pro úplnost opakujeme, 
že ne ve všech případech je osvobození nebo úlevu od poplatku možné zavést. 
 
 Ve vašem případě, tj. v případě obce Bítov, na základě dokumentů 
zveřejněných na úřední desce obce, se lze domnívat, že obec vybírá úhradu za 
systém nakládání s komunálním odpadem na základě smlouvy, tj. podle ust. § 17 
odst. 6 zákona o odpadech (Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, 
přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob 
na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši 
úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad 
podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zákona o místních 
poplatcích). Bližší informace k této problematice zákon neuvádí. Jelikož jde 
o smluvní (soukromoprávní) vztah, nepodléhá toto problematika dozorovým 
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pravomocem Ministerstva vnitra. Lze pouze podotknout, že k uzavření této smlouvy 
nemůže být nikdo nucen, proto se tento poplatek v praxi prakticky téměř vůbec 
nevyskytuje. 
 
 Na závěr si Vás dovolujeme informovat, že zákonností obecně závazných 
vyhlášek obce Bítov se bude Ministerstvo vnitra dále zabývat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Marie Kostruhová 
ředitelka odboru 

podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Mgr. Lukáš Toman 
tel. č.: 974 816 444 
e-mail: lukas.toman@mvcr.cz 
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