
ZAPLATÍME V ROCE 2022 ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU VÍC?
KOHO SE TATO POVINNOST TÝKÁ?
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částka: 670 Kč
číslo účtu (fyzické osoby): 111220022/0800
variabilní symbol: rodné číslo poplatníka bez lomítka
číslo účtu (právnické osoby): 111182222/0800
variabilní symbol: IČ
splatnost: 31. května 2022

a)  fyzických osob přihlášených  
ve městě Brně k pobytu  
(u občanů ČR jde o trvalý pobyt,  
u cizinců stačí, aby v Brně pobývali 
déle než 3 měsíce)

b)  fyzických a právnických osob,  
které mají na území města  
ve vlastnictví byt, stavbu určenou  
k rekreaci nebo rodinný dům,  
v němž není nikdo hlášen k pobytu

Nově musí uhradit poplatek i majitelé chat či chalup na území Brna, kteří nemají trvalé bydliště ve městě Brně. 
Tito vlastníci zpoplatněných nemovitostí mají ohlašovací povinnost, stejně jako cizinci, kteří v Brně pobývají. 
Poplatková povinnost může u jedné osoby nastat v obou případech, jak podle písmena a), tak i podle písmena 
b), může se tedy kumulovat.

Výjimku z placení mají senioři,  
kteří v daném roce platby dosáhli 
nebo dosáhnou věku 70 let a více. *

Osvobozeny jsou také děti  
do 3 let včetně, dále třetí  
a každé další dítě. **

Osvobození od poplatku z důvodu věku není třeba žádným způsobem dokládat.
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*  Pokud osobě osvobozené z důvodu věku vznikla současně poplatková povinnost z důvodu 
 vlastnictví bytu nebo rodinného domu, ve kterém není nikdo hlášen k pobytu, pak se osvo-  
 bození na tento důvod NEVZTAHUJE a poplatek je nutné uhradit.

 
** Důležité upozornění platí pro rodiče, kteří chtějí uplatnit osvobození pro své třetí  

a další dítě, aby nezapomněli splnit ohlašovací povinnost prostřednictvím elektronického 
formuláře. Tato povinnost je podmínkou pro uplatnění nároku na osvobození a je nutné ji 
splnit nejpozději do data splatnosti. Pokud není splněna ohlašovací povinnost, po datu splat-
nosti nárok na toto osvobození ze zákona zaniká.

+

Uhrazení poplatku za pravidelný svoz odpadu se pomalu, ale jistě blíží. Co bude v roce 2022  
jinak? Jak se vyznat v tom, kdo je poplatníkem a kdo platit nemusí? A je třeba platit i za chalupu  
na území Brna?

Ačkoliv se poplatek za komunální odpad díky změně zákona o místních poplatcích nově jmenuje „poplatek 
za obecní systém odpadového hospodářství“, pro Brňany se mnoho nemění. Podstatné je, že částka zůstává  
i pro rok 2022 stále stejná.

Koho se týká poplatková povinnost:

Zásadní změnou schválenou  
novým zákonem je, že nově  

jsou poplatníky nejen fyzické,  
ale i právnické osoby.

Kdo nic neplatí:

Další výjimky, ohlašovací povinnost, formuláře a podrobné informace najdete  
na www.brno.cz/odpady


