
Město Liberec  Vyhláška č. 7/2000 
 

 Strana 1  
 

 

Obecně závazná vyhláška č. 7/2000 

o poplatku za sb ěr, třídění, využívání  a zneškod ňování 
komunálního odpadu ve m ěstě Liberci 

Zastupitelstvo města Liberce schválilo dne 27. 6. 2000 na základě § 9 odst. 2 
zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 
16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku: 

 
Čl. 1 

Základní ustanovení 

Tato vyhláška stanoví poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního 
odpadu na území města Liberec (dále jen ”města”) dle § 9 odst. 2 zákona č. 125/1997 Sb.,      
o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na obecně závaznou vyhlášku o 
systému sběru třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu ve městě Liberci.  

 
Čl.  2 

 Správce poplatku  

Správcem poplatku je Magistrát města Liberec. 

 
Čl. 3 

Poplatník 

Poplatníkem1) je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad2) na území 
města.  

 
Čl. 4 

Plátce 

1. Plátcem3) poplatku je vlastník nebo správce budovy či nemovitosti, kde vzniká komunální 
odpad. Vlastník bytu vymezeného jako jednotka podle zvláštního zákona,4) který nemá 
určeného správce, je poplatníkem i plátcem zároveň. 

2. Má-li k budově či nemovitosti vlastnické právo více subjektů, jsou tyto povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.  

3. Při změně vlastníka nebo správce, dochází ke změně plátce od 1. dne následujícího měsíce 
po této změně. 

4. Plátce je povinen platit poplatek za sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálního 
odpadu v souladu s touto vyhláškou.   

 
Čl. 5 

Ohlašovací povinnost 
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1. Plátce je povinen písemně ohlásit jména a příjmení poplatníků včetně rodných čísel, 
řazených dle jednotlivých adres. Pokud plátce není vlastníkem nemovitosti, písemně ohlásí 
název, sídlo a identifikační číslo vlastníka nemovitosti – právnické osoby, nebo jméno, 
příjmení, úplnou adresu trvalého pobytu a rodné číslo vlastníka nemovitosti – fyzické 
osoby. 

2. Plátce - právnická osoba - je povinen sdělit správci poplatku svůj název, sídlo, 
identifikační číslo, statutární orgán (případně osobu, která je oprávněna za něj ve věcech 
poplatku jednat) a čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž  jsou soustředěny peněžní 
prostředky k úhradě poplatku.  

3. Plátce - fyzická osoba - je povinen sdělit správci poplatku své jméno a příjmení, úplnou 
adresu trvalého pobytu, kontaktní adresu, rodné číslo (případně osobu, která je oprávněna 
za něj ve věcech poplatku jednat) a čísla účtů u peněžních ústavů  na nichž  jsou 
soustředěny peněžní prostředky k úhradě poplatku. 

4. Plátce je povinen písemně ohlásit do 8. dne následujícího měsíce veškeré změny 
ohlašovaných skutečností dle odstavce 1, 2 a 3 článku 5 této vyhlášky, které nastaly v 
předcházejícím měsíci. 

5. Plátce je povinen veškerá ohlášení provádět v předem stanovené formě, kterou určí správce 
poplatku. 

 
Čl. 6  

Sazba poplatku  

Poplatek činí 40,- Kč za každého poplatníka a každý započatý kalendářní měsíc.  

 
Čl. 7 

Splatnost poplatku 

1. a) Pro plátce, kteří uvedou v hlášení dle Čl. 5  k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí více 
než 1.000 poplatníků, je poplatek v následujícím čtvrtletí splatný měsíčně do 25 dnů po 
skončení kalendářního měsíce. 

   b) Pro plátce, kteří uvedou v hlášení dle Čl. 5  k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí 
maximálně 1.000 poplatníků, je poplatek v následujícím čtvrtletí splatný do 25 dnů po 
skončení kalendářního čtvrtletí. 

Plátce je povinen  spočítat výši poplatku. 

2. Poplatek se platí: 

a) hotově správci poplatku 

b) poštovní poukázkou vydanou správcem poplatku 

c) jiným převodem, jehož náležitosti (účet, variabilní symbol atd.) určí správce poplatku. 

3. Požádá-li plátce o vrácení přeplatku, přeplatek se vrátí, činí-li více než 50,- Kč do 30 dnů 
od doručení žádosti.  

 
Čl. 8 

Sankce  

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku 
platebním výměrem. 

2. Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecně závazných právních předpisů5). 
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Čl. 9 

Lhůty 

1. Pokud plátce nesplní svoji ohlašovací povinnost určenou touto vyhláškou, lze dlužné 
poplatky vyměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém ohlašovací povinnost 
vznikla. 

2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 
dodatečnému stanovení, běží 3letá lhůta znovu od konce roku, v němž byl plátce o tomto 
úkonu zpraven. 

 

Čl. 10 

Úlevy 

Na základě odůvodněné žádosti plátce může být poplatek v mimořádných případech snížen 
nebo prominut správcem poplatku. Žádost podléhá správnímu poplatku. 

 

Čl. 11 

Závěrečná ustanovení 

1. O řízení ve věcech poplatku platí zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů. 

2. Plátci jsou povinni splnit ohlašovací povinnost dle Čl. 5 odstavce 1, 2 a 3 do 31. srpna 
2000. Platební povinnost vzniká od 1. srpna 2000. 

3. Pro splatnost poplatku dle Čl. 7 odstavce 1v období od 1.8. do 30.9. 2000 je rozhodující 
hlášení dle odstavce 2. 

 

Čl. 12 

Účinnost 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2000. 

 

 

Náměstek primátora m ěsta Liberce  Primátor m ěsta Liberce  

Mgr. Stanislav Cvr ček  v.r.  Ing. Ji ří Kittner  v.r.  

1 )    § 6 odst. 2  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

2)    § 2 odst. 3  zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

3)      § 6 odst. 3  zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 

4) zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům 
a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů 

5) zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů 


