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Zastupitelstvo obce Bašť pro kaž-
dý rok stanovovalo výši poplatku 
za svoz komunálního odpadu, 
a to dle zákona o odpadech jako 
smluvní úhradu. také pro rok 2022 
jsme museli stanovit výši poplat-
ků, ale změna tu přeci jen je.  
od 1. 1. 2022 je účinný nový zákon 
o odpadech, ze kterého byl mimo 
jiné vypuštěný právě paragraf 
o smluvní úhradě poplatků. tato 
změna pro nás znamenala změnit 
přístup ke stanovení výše poplatku 
za svoz odpadu.

Pro rok 2022 si každá domácnost 
může stejně jako v předešlých 
letech zvolit velikost nádoby 
a četnost svozu. dle velikosti si 
bude možné zvolit nádobu o obje-
mu 80, 120, nebo nově i 240 litrů. 
Četnost svozu pak zůstává stejná, 
a to jedenkrát týdně (52 svozů za 
rok), nebo jedenkrát za 14 dnů (26 
svozů za rok). 

od začátku ledna je ale možné 
poplatky stanovit jen podle 
zákona o místních poplatcích. 
tento zákon zná v zásadě tři způ-
soby stanovení a výběru poplatku. 
Poplatek za trvale hlášeného ob-
čana (s maximální výši 1200,- Kč/
občan/rok), poplatek za kg od-
padu (s maximální výší 6 Kč/kg/
rok), nebo poplatek za litr odpadu 
(s maximální výši poplatku  
1 Kč/l/rok). 

Nový zákon také klade na obce 
povinnost snižovat objem sklád-
kovaného odpadu, to znamená 
snížit celkové množství produ-
kovaného odpadu a současně 
zvýšit podíl odpadu vytříděného, 
tj. určeného k dalšímu zpracování. 
Roční limit pro převzatý odpad 
na obyvatele byl v roce 2021 sta-
novený na 200 kg. Pro rok 2022 je 
limit snížen na 190 kg. V roce 2021 
byl zákonem stanovený poplatek 
za uložený odpad 500,- Kč/t. Při 
překročení limitu by byl účtovaný 
poplatek 800,- Kč/t. Pro rok 2022 
je poplatek nad stanovený limit 
již 900,- Kč/t (základní zůstává 
stejný 500 Kč/t). cenová kalkula-
ce od svozové firmy je nastavená 
s předpokladem, že se do limitu 
jako obec vejdeme. Překročení 
limitu ovšem obec zavazuje zvýše-
nou cenu doplatit.

Zvolený způsob výběru poplatku 
a současně nastavení vlastní výše 
poplatku jsou právě ty nástroje, 
jak může obec, byť jen částeč-
ně, ovlivnit množství odpadu ke 
skládkování a odpadu tříděného. 

Současně musíme sledovat také 
celkovou ekonomiku svozu a likvi-
dace odpadů.

Výběr poplatku dle trvale hláše-
ných obyvatel je v motivaci snižo-
vání celkového objemu odpadů 
a zvyšování poměru vytříděného 
odpadu zřejmě nejméně efektivní, 
jelikož bez ohledu na množství 
vyprodukovaného a vytříděného 
odpadu platí všichni stejně. Po-
platky účtované dle váhy (kg) či 
objemu (l) naopak ze své podstaty 
množství produkovaného směs-
ného odpadu zohledňují a mohou 
tak ke snižování celkového množ-
ství a ke třídění odpadu motivovat. 
Pro účtování poplatku dle váhy 
by bylo potřeba každou nádobu 
vybavit systémem pro zvážení při 
výsypu do svozového vozu. Pro 
naši obec je tedy vhodný výběr po-
platku, který vychází z jednotkové 
ceny za litr odpadu.

Poslední, co bylo potřeba pro ko-
nečnou cenu zohlednit, jsou cel-
kové náklady spojené s likvidací 
odpadů, do kterých patří svoz ná-
dob pro směsný odpad od domů 
(cca 2 mil. Kč/rok), svoz nádob 
v systému D2D – plast, papír (cca 
0,5 mil. Kč/rok), svoz kontejnerů 
na tříděný odpad na jednotli-
vých stanovištích (cca 1,3 mil. Kč/
rok), náklady na provoz sběrného 
místa (cca 1 mil. Kč/rok), sběr a li-
kvidace nebezpečného odpadu 
(cca 0,15 mil. Kč/rok) a likvidace 
bioodpadu prostřednictvím ná-
dob u domu (cca 0,3 mil. Kč/rok).

celkové roční náklady za svoz  
a likvidaci odpadů jsou přes  
5 mil. Kč. 

Nové NastaveNí poplatků za svoz 
komunálního odpadu
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Zastupitelstvo hlasovalo 
postupně o třech 
cenových variantách, kdy 
návrh starosty, to jest 
výchozí návrh, byl:
Jednotková cena  
za směsný odpad: ................0,54 Kč/l,

d2d – plast, 120l:  ...................300,- Kč,

d2d – plast, 240l: .................. 500,- Kč,

d2d – papír, 120l:....................300,- Kč,

d2d – papír, 240l: ..................400,- Kč.

Jako protinávrh byl 
přednesený návrh:
Jednotková cena  
za směsný odpad: ................0,57 Kč/l,

d2d – plast, 120l: ....................400,- Kč,

d2d – plast, 240l: .................. 800,- Kč,

d2d – papír, 120l:....................400,- Kč,

d2d – papír, 240l: ................. 800,- Kč.

ani jeden z těchto návrhů 
schválen nebyl. 

Jako kompromisní 
byla navržena varianta 
kombinující předchozí dvě:
Jednotková cena  
za směsný odpad: ................0,54 Kč/l,

d2d – plast, 120l: ....................400,- Kč,

d2d – plast, 240l: .................. 800,- Kč,

d2d – papír, 120l:....................400,- Kč,

d2d – papír, 240l: ................. 800,- Kč.

Pro tento návrh hlasovali čtyři za-
stupitelé z šesti přítomných. Kon-
krétní hlasování je k dohledání 
v záznamu z usnesení. Současně 
s tímto pak Zastupitelstvo schvá-
lilo příslušné Obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2022 a č. 2/2022. 

Shoda panovala u poplatku za 
Bioodpad a u smluvní kompenza-
ce nákladů pro seniory na úroveň 
cen roku 2021.

Jednotková cena musí být pro 
všechny varianty nádob směsného 
odpadu shodná. Při výpočtu po-
platku dle vzorce [objem nádoby 
x počet svozů x jednotková cena] 
je návrh 0,54 Kč/l nejnižší možný, 
aby obec svoz směsného odpadu 
nedotovala. Současně dle stejného 
vzorce vychází poplatek u objemu 
nádoby 120 l a týdenního svozu.

Z porovnání s rokem 2021 je zřej-
mé současné snížení poplatku pro 
čtrnáctidenní svoz, a naopak zdra-
žení pro svoz týdenní. 

Při volbě menšího objemu ná-
doby či menšího počtu svozů 
v kombinaci se systémem d2d 
lze i s novými poplatky docílit 
obdobných cen jako v roce 2021. 
touto volbou dosáhneme také 
menšího objemu směsného od-
padu za obec a vyššího objemu 
odpadu vytříděného. 

Příjem z poplatků a skutečné 
náklady za svoz sběrných nádob 
od domů jsou přímo závislé na 
volbě každé domácnosti. I tak lze 
očekávat, že příjmem z poplatků 
pokryjeme přibližně 50 % celko-
vých nákladů na svoz a likvidaci 
odpadů. 

V lednovém čísle Zpravodaje roku 
2021 byl zveřejněný vzájemný 
vývoj poplatků za uplynulé roky 
a nákladů, respektive cen ze stra-
ny svozové společnosti. 

Ohlášení plátce
Zákonem o poplatcích je také 
dána povinnost podat „Ohlášení 
plátce“, které je přílohou tohoto 
zpravodaje. Ohlášení slouží sou-
časně jako objednávka příslušných 
nádob a počtu svozů u směsného 
odpadu pro dům či domácnost.

Náklady dle 
ceníku Fcc Návrh starosty Protinávrh Kompromisní, 

výsledný návrh
Poplatky 

v roce 2021
Jednotková cena Kč/l --- 0,54 0,57 0,54 ---
80 l /26 svozů 1 106,- 1 123,- 1 186,- 1 123,- 1 450,-
80 l/ 52 svozů 2 213,- 2 246,- 2 371,- 2 246,- 1 900,-
120 l /26 svozů 1 182,- 1 685,- 1 778,- 1 685,- 1 900,-
120 l/ 52 svozů 2 259,- 3 370,- 3 557,- 3 370,- 2 500,-
D2D – plast, 120 l 1 159,- 300 400 400 400
D2D – plast, 240 l 2 482,- 500 800 800 ---
D2D – papír, 120 l 1 040,- 300 400 400 400
D2D – papír, 240 l 1 716,- 400 800 800 ---

tabulka: Srovnání jednotkových nákladů a poplatků dle hlasovaných variant, pro ilustraci jsou 
uvedené i poplatky z roku 2021:

Smluvní kompenzace  
pro seniory
Samostatně žijícím seniorům 
či seniorským párům, kteří jsou 
trvale hlášení v Bašti, nabízíme 
smluvní kompenzaci poplatků 
pro čtrnáctidenní svozy, a to 
tak, abychom zachovali stejnou 
výši poplatků jako v roce 2021:

 Senior Seniorský
  pár

80 l, 26 svozů 500,- 750,-

120 l, 26 svozů 750,- 1 000,-
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Sběrné místo, mobilní svoz 
nebezpečného odpadu
Obec Bašť pro své občany provo-
zuje sběrné místo. Ukládání odpa-
du je pro občany Baště, kteří mají 
uhrazené poplatky za odpady, 
zcela zdarma. Odkládat je možné:

 biologický odpad,

 tříděný odpad (papír, plast, sklo, 
tuky a oleje z domácností), dle 
druhu a kapacity kontejnerů,

 objemný odpad, pokud se jed-
ná o komunální odpad, který 
nelze s ohledem na jeho roz-
měr, hmotnost a jiné vlastnosti, 
tj. nábytek, matrace, koberce 
uložit do běžné sběrné nádoby,

 elektroodpad z domácností, 
a to v režimu zpětného odběru 
elektrozařízení podle příslušné-
ho zákona,

 baterie,

 kovový odpad.

Na sběrném místě nelze odkládat 
stavební odpad. 

Likvidace nebezpečného odpadu 
je organizována mobilním svozem 
čtyřikrát do roka. Pro rok 2022 byly 
stanovené tyto termíny: 19. 2., 21. 5., 
27. 8. a 26. 11. Podrobnosti jsou zve-
řejněné na webových stránkách 
obce v sekci Odpady.

Platba poplatků
Poplatky za svoz komunálního od-
padu a za psy pro rok 2022 bude 
možné uhradit:

 prostřednictvím platebního 
portálu Středočeského kraje 
od 10. 02. 2022 do 15. 03. 2022, 
https://platby-sc.cz/obec/pra-
ha-vychod/bast 

 osobně v hotovosti či kartou 
v úředních hodinách Obecního 
úřadu, tj. od 14. 02. 2022 do  
14. 03. 2022.

Preferujeme platbu přes platební 
portál. Známky na popelnice vám 
pak budou doručené pracovníky 
úřadu do poštovních schránek.

Vznikne-li povinnost platby v prů-
běhu kalendářního roku, je po do-
hodě s Obecním úřadem hrazená 
poměrná část celkové roční výše 
poplatku.

Poplatky za psy
Poplatky za psy jsou upravené 
dosud platnou Obecně závaz-
nou vyhláškou č. 4/2011, o míst-
ních poplatcích, v čl. II. Popla-
tek hradí držitel psa, kterým 
je fyzická či právnická osoba 
s trvalým pobytem či sídlem 
v obci Bašť, a to za každého 
psa staršího tří měsíců. Osoby 
osvobozené od poplatku jsou 
definované v odst. 2) uvedené-
ho článku.

Poplatek za prvního psa je 
100,- Kč/rok. 

Poplatek za každého dalšího 
psa je 150,- Kč/rok.

Provoz Sběrného místa:

Leden, Únor březen - Říjen Listopad Prosinec

Úterý --- 18:00 – 20:00 18:00 – 19:00 ---

Sobota 9:00 – 11:00 8:00 – 12:00 8:00 – 12:00 9:00 – 12:00

Na sběrném místě se řiďte pokyny obsluhy.

https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast
https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast

