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Návrh příjemce poplatku na uložení povinnosti zaplatit neodvedený poplatek za 

ukládání odpadů 

 

V souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dal-

ších zákonů (dále též „zákon o odpadech“) podává obec Nelahozeves, jakožto zákonný pří-

jemce poplatku za uložení odpadů na skládky, tento 

návrh na uložení povinnosti zaplatit poplatek  za ukládání odpadů, 

kterýžto návrh následujícím způsobem konkretizuje.  

 

 

I.  

Rozhodné aktuální skutkové okolnosti 

Na katastrálním území obce Nelahozeves je umístěna skládka odpadů, aktuálně pro-

vozovaná společností Skládka Uhy, spol. s r. o. (dále též „provozovatel skládky“). V tomto 

případě se jedná o tzv. IV. etapu rozsáhlého stavebního komplexu dle stavebního povolení 

Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ze dne 29. 11. 2013, č. j. MUKV 40674/2013 VYST, 

resp. územního rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9. 7. 2012, č. j. MUKV 21611/2012 

VYST. (Uvedená IV. etapa je tedy stavbou ve smyslu stavebního zákona a souvisejících 

předpisů).   
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Odpady jsou aktuálně, tj. v rámci uvedené etapy skládky, ukládány výlučně na kata-

strálním území obce Nelahozeves, část obslužných zařízení leží též na katastrálním území 

sousední obce Uhy. V minulosti, v rámci I., II. a III. etapy, se nacházelo těleso skládky rovněž 

na katastrálním území obce Uhy, tj. na území této obce byly ukládány odpady; v současné 

době se tam však již odpad neukládá.  

Výše uvedené skutečnosti – přičemž navrhovatel považuje za stěžejní především 

umístění tělesa skládky, tj. místa (části skládky), kde jsou ukládány odpady, – jsou dostateč-

ně zřejmé např. z výše zmíněného územního rozhodnutí ze dne 9. 7. 2012:  

„Stavba IV. etapa rozšíření skládky odpadů bude bezprostředně navazovat na stávající areál 

skládky podél její jihovýchodní strany. V současné době se odpady ukládají do tělesa tzv. II. a III. etapy 

skládky umístěné na katastru obce Uhy, jejíž kapacita je téměř vyčerpána. Výstavba další zabezpečené 

plochy pro ukládání odpadů bude pro svůj provoz využívat některé stavební objekty stávající skládky 

např. provozní budova, váhy, přívody energií a příjezdová (účelová) vnitroareálová komunikace (…) 

Těleso skládky bude členěno na 27 sektorů pro ukládání odpadů skupiny S-OO.“ 

Je tedy zřejmé, že již územní rozhodnutí výslovně rozlišuje těleso skládky (jako plo-

chu určenou k vlastnímu „fyzickému“ ukládání odpadů) a ostatní (provozní a jiné) stavební 

části skládky – to je patrné i z navazující části územního rozhodnutí (na straně 2), kde je spe-

cifikována „celková plocha tělesa skládky“ (16,40 ha) a vedle toho „celková plocha oploce-

ného areálu“ (19,65 ha). Význam tohoto rozlišování jednotlivých částí skládky (jako stavby – 

zde ve smyslu celého areálu skládky) je dle názoru navrhovatele stěžejní i pro stanovení 

správné výše poplatku za ukládání odpadů, jak bude podrobně specifikováno v dalších čás-

tech tohoto podání.  

 

 

II.  

Odůvodnění nesprávného odvedení poplatku – nárok obce na celý poplatek 

Podle § 47 odst. 1 zákona o odpadech platí, že pokud provozovatel skládky neodvedl obci 

nebo Státnímu fondu životního prostředí vybraný poplatek ve stanovené lhůtě, uloží mu povinnost 

zaplatit poplatek krajský úřad, který vydal souhlas k provozování skládky, rozhodnutím, na návrh 

příjemce poplatku. Za neodvedený poplatek se platí úrok z prodlení ve výši 0,5 promile ze zadržené 

částky denně. Úrok z prodlení je příjmem obce. 

Obec Nelahozeves považuje za nesporné, že (z dále uvedených důvodů) v daném 

případě vybraný poplatek nebyl odveden obci Nelahozeves provozovatelem skládky ve 

správné výši, a nastal tedy důvod pro postup dle výše citovaného ustanovení.  

Stalo (a děje) se tak přesto, že provozovatel skládky od původců odpadu poplatky 

vybírá, a je tedy naplněna podmínka užití postupu podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona 

o odpadech, jež se použije právě jen v situaci, kdy provozovatel skládky poplatky skutečně 
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vybírá, avšak dále je – v rozporu se svou povinností – neodvádí oprávněnému subjektu, tj. 

příjemci poplatku (k tomu shodně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 21. 11. 2012, 

č. j. 9 Ca 209/2009-40, publ. pod č. 2807/2013 Sb. NSS).  

Provozovatel skládky totiž obci Nelahozeves odvedl jenom poměrnou část poplatku, 

nikoliv poplatek v plné výši. Část vybraného poplatku, která má správně přináležet obci 

Nelahozeves, není vyplácena obci Nelahozeves, neboť provozovatel skládky počítá s jejím 

vyplácením sousední obci (Uhy) a z tohoto důvodu neodvedl poplatek dosud obci Nelaho-

zeves, a to s poukazem na § 48 odst. 1 zákona o odpadech, dle něhož platí, že v případě, že 

skládka leží na katastrálních územích několika obcí, dělí se příjem proporcionálně podle velikosti části 

skládky ležící v katastrálních územích těchto obcí. 

Obec Nelahozeves nijak nezpochybňuje skutečnost, že zákon o odpadech předpoklá-

dá poměrné dělení poplatku mezi sousední obce v případě, že skládka leží na katastrálních 

územích více obcí. Stejně tak je pravdou, že z hlediska právních předpisů stavebního práva je 

skládka stavbou (na stavební zákon ostatně odkazuje v této souvislosti i samotný zákon 

o odpadech ve své legální definici pojmu „skládka“ – § 4 odst. 1 písm. i/ zákona o odpa-

dech). Přesto nelze dle názoru obce Nelahozeves souhlasit se závěrem, že se proporcionál-

ní rozdělení poplatku ve smyslu výše citovaného ustanovení zákona o odpadech vztahuje 

ke stavbě skládky jako takové ve smyslu stavebního zákona, tj. k celému areálu skládky, 

včetně všech jejích součástí a bez přihlédnutí k tomu, kde je skutečně ukládán odpad.  

Podstatou a smyslem předmětného poplatku je poskytnout dotčené obci kompenzaci 

za újmu na životním prostředí, již v důsledku uložení odpadů na jejím katastrálním území 

nepochybně utrpí. V tomto ohledu lze ostatně zmínit, že základní konstrukce tohoto poplat-

ku je v podstatě neměnná již více než 20 let – podle zákona České národní rady č. 62/1992 

Sb., o poplatcích za uložení odpadů, přitom výslovně platilo, že „Poplatky stanovené podle saz-

by I jsou příjmem rozpočtu obce, v jejímž územním obvodu se skládka nachází a budou použity před-

nostně na zlepšení životního prostředí.“ Přestože současný zákon o odpadech o citovaném 

přednostním způsobu využití poplatku již výslovně nehovoří, neznamená to nepochybně, že 

by se zmíněný kompenzační účel poplatku jakkoli změnil. To plyne nepřímo (avšak jedno-

značně) i z důvodové zprávy k zákonu o odpadech, dle níž jsou poplatky za uložení odpadů 

na skládku „základním ekonomickým nástrojem ovlivňujícím nežádoucí produkci odpadů“. Odpady 

jsou aktuálně ukládány právě jen v Nelahozevsi a je to právě tato obec, která nese negativní 

důsledky skládkování. Jestliže je pak účelem poplatku kompenzovat obci újmu na životním 

prostředí způsobenou uložením odpadů, postrádalo by smysl, pokud by příjemcem části 

poplatku měla být i obec, na jejímž katastrálním území odpady vůbec ukládány nejsou.  

Vypovídající je v tomto ohledu ostatně již samotný fakt, že se – dle výslovné zákonné 

dikce – jedná o „poplatky za uložení odpadů“, jakož (a především) i s tím související kon-

strukce sazeb předmětného poplatku, jež činí v souladu s přílohou č. 6 zákona o odpadech 

stanovené částky na tunu uloženého odpadu. Není tedy důvodu, aby příjemcem takových 

částek byla obec, na jejímž území se odpad neukládá. Platí tedy, že předmětný poplatek je 

jednoznačně platbou za uložení odpadů a nikoliv za obecný provoz skládky jako takové.  

Obec Nelahozeves má tedy v tomto ohledu právo na celou výši aktuálně vybraného poplat-
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ku (resp. jeho základní složky), toto právo však nebylo provozovatelem skládky respektová-

no. 

Na katastrálním území obce Uhy neleží v daném případě aktuálně (co se týče IV. 

etapy jako samostatné stavby) těleso skládky, resp. plocha sloužící k ukládání odpadů. 

Tato plocha tedy ve své úplnosti leží na území obce Nelahozeves. Smyslem poplatku je, jak 

uvedeno, kompenzovat obci negativní důsledky plynoucí z ukládání odpadů. Na území ob-

ce Uhy se však nenachází ani malá část tělesa skládky a obslužná zařízení, která na území 

obce Uhy leží (viz výše citované územní rozhodnutí a navazující rozhodnutí stavebního úřa-

du), nevyvolávají negativní externality. Jde jen o stavby průmyslového charakteru, které sa-

my o sobě nezatěžují vážněji životní prostředí. Obdobné stavby, pokud by byly postaveny 

bez souvisejícího tělesa skládky, by nepředstavovaly důvod pro to, aby byla jejich exis-

tence na území obce jakkoliv kompenzována. A právě naopak: těleso skládky bez pod-

půrných staveb představuje samo o sobě důvod k placení poplatku za ukládání odpadu. 

Z tohoto důvodu, na základě teleologického výkladu pojmu „skládka“, dospíváme 

primárně k závěru, že skládkou je pro účely stanovení a odvedení poplatku míněno pouze 

těleso skládky (ve smyslu plochy určené k „fyzickému“ ukládání odpadu).  

Obec Nelahozeves v této souvislosti upozorňuje na podporu výše odůvodněného ná-

zoru na rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, ze 

dne 26. 4. 2013, č.j. JMK 16287/2013; předmětem tohoto rozhodnutí byla sice změna integro-

vaného povolení ve smyslu zákona o integrované prevenci, nicméně v odůvodnění tohoto 

rozhodnutí se krajský úřad v souvislosti s vypořádáním připomínek vyjadřuje rovněž ke 

způsobu rozdělení poplatku za uložení odpadů mezi sousední dotčené obce, a to podle po-

měru ploch, jež zaujímá těleso skládky v katastrech daných obcí. Tělesem skládky je přitom 

nutno myslet právě a pouze plochu určenou k ukládání odpadů, kterýžto závěr jednak 

vyplývá z výše citovaného územního rozhodnutí a současně jej lze dovodit 

i z relevantních právních ustanovení. 

Prováděcí vyhláška k zákonu o odpadech č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání 

odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

o podrobnostech nakládání s odpady, hovoří totiž ve své příloze č. 3 o „skládkovém tělesu“, 

přičemž odkazuje v souvislosti s tímto pojmem na ustanovení § 3 odst. 5 téže vyhlášky (ak-

tuálně v důsledku provedených novelizací jde o § 3 odst. 7), dle něhož „Každá ze skládek může 

mít zřízeny sektory určené pro oddělené ukládání odpadů, srovnatelných svým složením a vlast-

nostmi, uvnitř jedné skládky, pokud technické provedení jednotlivých sektorů zabrání smíchání a slou-

čení odpadů do nich ukládaných po celou dobu jejich uložení.“ Tato právní úprava svědčí jedno-

značně o tom, že tělesem skládky je plocha či „sektor“ k ukládání odpadů, přičemž tato 

plocha (sektor) není totožná (nepřekrývá se zcela) s pojmem skládky jako takové, tj. celé 

stavby (srov. citovaná dikce „…uvnitř jedné skládky“); pro účely stanovení a případného dě-

lení poplatku mezi více obcí je přitom v duchu výše uvedených argumentů třeba vyjít 

z plochy skládkového tělesa tak, jak učinil ve zmíněném rozhodnutí i Krajský úřad Jihomo-

ravského kraje.  
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Na podporu své argumentace může navrhovatel odkázat i na další jemu známý pří-

pad skládky odpadů (a to ve Středočeském kraji, tedy ve správním obvodu Krajského úřadu 

Středočeského kraje), nacházející se na katastrálních územích dvou sousedních obcí. Kon-

krétně se jedná o skládku umístěnou v katastrálním území Dubno (obec Dubno) a katastrál-

ním území Bytíz (obec Příbram), přičemž z technické zprávy (přiložené k tomuto podání) 

o výpočtu vnitřní plochy skládky v jednotlivých katastrálních územích jednoznačně plyne, 

že předmětem výpočtu byla plocha „vnitřního úložiště“ skládky připadající na jednotlivá 

katastrální území, tj. plochy určené k vlastnímu ukládání odpadů.  

 

 

III.  

Relevance pouze IV. etapy skládky  

Do celkové plochy skládky současně nelze (pro účely stanovení poplatku za ukládání 

odpadů) počítat ty části, kde se již odpad neukládá (tj. v daném případě předchozí tři etapy 

ležící na území obce Uhy, viz opět citované územní rozhodnutí). Etapa IV. totiž představuje 

samostatnou stavbu (tj. pro účely stanovení poplatku za ukládání odpadů samostatnou 

„skládku“), na kterou bylo vydáno samostatné územní rozhodnutí i samostatné stavební 

povolení (viz výše). Nelze tedy pro účely stanovení poplatku argumentovat, že došlo toli-

ko k rozšíření stávající skládky, jakkoliv v rámci stavebního povolení je uvedeno, že se 

vydává na „rozšíření“ skládky. V právním slova smyslu jde o samostatnou stavbu se samo-

statnými rozhodnutími, na jejichž základě je vybudována.  

Za absurdní proto považuje obec Nelahozeves případný závěr, že by se do celkové 

plochy měly v současné době pro účely stanovení poplatku započítávat i ty části, kde již 

ukládání odpadů neprobíhá (etapy I. – III.). To by totiž v důsledku znamenalo, že by obci 

Uhy náležela výrazně vyšší část poplatku, přestože její území již není negativně ovlivněno 

a někdejší negativní ovlivnění již bylo kompenzováno v rámci předchozích plateb této obci. 

Znamenalo by to také, že by obec Uhy měla příjem (podstatně převyšující příjem obce 

Nelahozeves) výlučně z toho, že byla vybudována etapa IV., ležící (z naprosto převážné 

části) na území obce Nelahozeves (přitom pokud by tato etapa nebyla vybudována, nemě-

la by obec Uhy nárok na poplatek vůbec). Tento výklad považujeme za vyloučený na zá-

kladě právního výkladového argumentu reductio ad absurdum. V případě, že jazykový výklad 

vede ke dvěma myslitelným závěrům, je třeba vyloučit ten z nich, který vede ke zjevně ab-

surdním důsledkům.  

Z tohoto důvodu proto nelze pro účely stanovení a odvedení poplatku za ukládání 

odpadů v žádném případě kalkulovat s již nevyužívanými tělesy skládky (ve smyslu ce-

lého areálu) z předchozích etap, které jsou samostatnými stavbami a tedy (pro účely po-

platku) samostatnými skládkami. 

Proto i kdyby snad bylo na místě v současné době „nějak“ dělit vybraný poplatek 

mezi obě dotčené obce (byť se tak navrhovatel z důvodů uvedených v předchozí části tohoto 
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podání nedomnívá), připadá v úvahu nanejvýš dělení v rámci IV. etapy skládky, jakožto 

samostatné stavby. Jak bylo výše uvedeno a jak vyplývá i z přiloženého odborného výkresu 

(Srovnávací situace – IV. etapa skládka Uhy, březen 2015), část stavby IV. etapy skládky (ni-

koli však těleso skládky) se nachází v katastrálním území obce Uhy, jedná se však o část 

marginální (cca 3 %), zahrnující určitá obslužná zařízení skládky.  

 Navrhovatel tedy jednoznačně odmítá předpoklad, dle něhož by se pro účely stano-

vení správné výše poplatku měly zohledňovat předchozí etapy provozu skládky, v rámci 

kterých již není odpad ukládán. Z hlediska stavebního práva jde o samostatné stavby 

(a navrhovatel v této souvislosti zdůrazňuje již zmíněnou skutečnost, tj. že zákon o odpa-

dech vnímá skládku z právního hlediska jako stavbu), a právě proto je třeba kalkulovat 

v daném případě pouze se stavbou „Etapa IV.“ a poté – ale právě jen v rámci této stavby – 

řešit, zda zohlednit pouze těleso skládky (jak navrhuje navrhovatel), nebo i související 

provozní části téže stavby.     

  

 

IV.  

Reakce na předběžný právní názor krajského úřadu  

K výše uvedenému obec Nelahozeves dodává, že je jí znám právní názor Krajského 

úřadu Středočeského kraje, který byl vysloven k dotazu provozovatele skládky v přípisu ze 

dne 21. 7. 2014, č.j. 103861/2014/KUSK OŽP – Pat, sp. zn. SZ – 103861/2014/KUSK/5.  

V tomto stanovisku správní orgán mj. uvádí: „Úvaha, že poplatek se platí pouze té obci, 

na jejímž katastru se právě odpad ukládá, ze zákona neplyne. Aby toto platilo, muselo by integrované 

povolení, respektive jeho změna, ty části skládky, na kterých již není odpad odstraňován, vyjmout 

a fakticky tak změnit rozsah skládky a tím změnit i podíly katastrálních území jednotlivých obcí na 

ploše skládky…“. Krajský úřad dále vyslovil názor, že „stavbou Skládky Uhy – IV. ETAPA roz-

šíření skládky odpadů, tak jak již název napovídá, došlo k rozšíření zařízení pro nakládání 

s odpady – skládky Regionální skládka Uhy – skládka TKO.“  

Zdá se tedy, že krajský úřad považuje pro účely stanovení poplatku za ukládání od-

padů (a jeho rozdělení mezi sousední obce) za relevantní i předchozí etapy provozu skládky 

(jako zkolaudované stavby) a ze „současné“ etapy IV. zohledňuje pouze tu její část, která je 

„pokryta“ kolaudačním souhlasem, který byl prozatím vydán pouze na „1. fázi výstavby“ 

(rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 2. 6. 2014, č.j. MUKV 22893/2014 VYST).   

Argumentačními východisky (pokud jim navrhovatel správně rozumí), na nichž je ci-

tovaný závěr založen, jsou mj. následující momenty: 

 povaha skládky jako (stále) jednoho zařízení, 

přičemž krajský úřad vychází v tomto bodě z integrovaného povolení; 
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 kolaudační rozhodnutí jako prvek rozhodující pro výpočet poplatku, 

přičemž krajský úřad argumentuje tím, že je-li skládka definována zákonem 

o odpadech jako zařízení „provozované“ ve třech fázích provozu, nemůže se 

o takové zařízení jednat před vydáním potřebného kolaudačního rozhodnutí, 

resp. souhlasu.  

 Navrhovatel nechce nijak předjímat, do jaké míry hodlá správní orgán vycházet 

z výše uvedeného názoru i při posuzování tohoto podání, když zmíněný přípis krajského 

úřadu nepochybně nelze považovat za definitivní stanovisko dopadající na tento případ, 

jehož komplexní posouzení předpokládá detailní zhodnocení všech relevantních podkladů 

a vypořádání se s argumentací navrhovatele i provozovatele skládky. Přesto předestírá na-

vrhovatel v reakci na výše citované závěry krajského úřadu tomuto správnímu orgánu 

následující otázku, jejíž posouzení považuje za stěžejní:  

 Je vůbec možné vycházet pro účely rozdělení poplatku z jednotlivých (a v souhrnu 

všech postupně vydávaných) kolaudačních rozhodnutí, aniž by byl v souvislosti s výpočtem 

poplatku měněn rozsah skládky a poměr katastrálních území obcí na této skládce? 

 Vyjdeme-li z teze vyslovené krajským úřadem, že je pro účely výpočtu a dělení po-

platku třeba zahrnout do plochy skládky pouze její zkolaudované části, a to včetně těch „mi-

nulých“ (jelikož jde stále o jedno, postupně rozšiřované zařízení), pak je zřejmé, že – 

v rozporu s tím, že (dle krajského úřadu) nemá docházet ke změně podílu katastrálních 

území dotčených obcí – poměr relevantních území obou obcí bude doznávat průběžných 

změn v souvislosti s postupným „doplňováním“ dalších, průběžně kolaudovaných etap 

výstavby skládky.   

 Pro ilustraci uveďme zjednodušující příklad: vycházejme z předpokladu, že poměr 

zkolaudovaných částí skládky, připadajících na obě sousední obce, je 1/2 : 1/2; v takovém 

poměru se tedy rozdělí mezi obě obce i odvedený poplatek. Bude-li dále na území obce Ne-

lahozeves (a pouze na něm už může docházet k rozšiřování skládky o další etapy) zkolau-

dována další etapa (pro zjednodušení vycházejme z toho, že stejná jako předchozí část 

skládky nacházející se na území této obce), bude tento poměr činit 1/3 : 2/3 a s každou další 

etapou se bude odpovídajícím způsobem měnit, navzdory skutečnosti, že  - jak uvádí sám 

krajský úřad – skládka je stále jedním zařízením (a katastrální hranice mezi obcemi se 

samozřejmě rovněž nemění).  

 Podle názoru navrhovatele je tedy popsaná argumentace správního orgánu vnitřně 

rozporná, neboť na jednu stranu akcentuje jednotnost skládky jako zařízení (a to na základě 

jiného rozhodnutí s jiným obsahem, než je kolaudační souhlas, tj. integrovaného povolení), 

na druhou stranu však v důsledku připouští dynamický pohyb poměru skládky mezi oběma 

sousedními obcemi (přestože skládka je stále jedním zařízením) v závislosti na postupném 

kolaudování dalších a dalších částí této skládky. 

 Tento vnitřní rozpor dle navrhovatele jen podtrhuje potřebu akcentovat reálné 

ukládání odpadů – představíme-li si opět pro zjednodušení situaci, kdy v rámci jednotlivých 
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zkolaudovaných částí skládky je ukládáno stejné množství odpadů (a dochází tak vždy 

k obdobné intenzitě zatížení dotčeného území), je o to absurdnější představa, že se neustále 

mění výše poplatku příslušející obci, na jejímž území je odpad ukládán. (Navrhovatel si je 

samozřejmě vědom, že množství uloženého odpadu nebude zcela totožné, to však na správ-

nosti použité argumentace nic nemění, když rozdíly v množství uloženého odpadu nepo-

chybně nebudou odpovídat poměru mezi částmi skládky v intencích argumentace krajského 

úřadu).   

 Na právě uvedeném pak dle názoru navrhovatele nic nemění ani skutečnost, že zá-

kon o odpadech vymezuje skládku jako zařízení provozované v jednotlivých fázích ve smys-

lu § 4 odst. 1 písm. i) - l/ zákona o odpadech (přičemž, jak uvádí i krajský úřad, „fáze provo-

zu“ skládky je něco jiného než „fáze výstavby“ skládky ve smyslu stavebně-právním). Je-li 

totiž skládka stavbou ve smyslu stavebního práva (a navrhovatel znovu poukazuje na sku-

tečnost, že na stavební zákon odkazuje v souvislosti s definicí skládky i zákon o odpadech), 

pak není důvodu, proč by se pro účely stanovení poplatku a jeho eventuálního rozdělení 

mezi sousední obce nemělo vycházet z relevantního (jednoho) správního rozhodnutí, a to 

právě toho, jež pokrývá tu skládku (stavbu), kde je odpad reálně ukládán.   

 

 

V. 

Alternativní návrh - nárok obce Nelahozeves na poplatek z minulosti 

Pokud by krajský úřad snad výše uvedené primární argumentaci nepřisvědčil a do-

spěl k závěru, že se má odvádět poplatek i ve vztahu k souvisejícím stavbám (či dokonce za 

předchozí etapy skládky, kde se již odpad neukládá) a nikoliv jen ve vztahu k nynějšímu 

tělesu skládky, trvá obec Nelahozeves přesto na svém návrhu příjemce poplatku, byť jej 

(pouze) pro tyto účely odůvodňuje jinak – jak bude uvedeno níže. 

Rozhodujícím faktorem je v této souvislosti skutečnost, že část staveb, souvisejících 

s provozem skládky (ve smyslu jejích předchozích etap s nyní již neužívaným skládkovým 

tělesem na území obce Uhy), leží na katastrálním území obce Nelahozeves. Jde přinejmen-

ším o část příjezdové komunikace, která byla již v souladu se stavebním povolením na 

dřívější etapy skládky zahrnuta do stavebního povolení Městského úřadu Velvary ze dne 

26. 5. 1994, č. j. 803-390/94-Výst, jímž byla povolena etapa I. Dle uvedeného rozhodnutí je 

stavba tvořena i provozní komunikací (str. 5 rozhodnutí).  

Obec Nelahozeves zdůrazňuje, že dosud nebyla příjemcem poplatku. Tato skuteč-

nost sice nepřímo dokládá správnost primární argumentace obsažené v tomto návrhu, po-

kud by nicméně měla platit argumentace protichůdná (o nutnosti dělit poplatek dle poměru 

ploch celé stavby skládky), pak je zřejmé, že obec Nelahozeves byla v minulosti zkrácena na 

svém právu na odvedení poměrné části poplatku za uložení odpadů. Přinejmenším za uve-
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denou část (komunikaci) by tedy obec Nelahozeves měla v tomto případě, resp. při této ar-

gumentaci, obdržet poplatek, a to včetně úroku z prodlení.  

 

 

VI.  

Návrh obce Nelahozeves 

Ze všech výše uvedených důvodů je zřejmé, že předmětný poplatek nebyl pro obec 

Nelahozeves dosud stanoven a obci odveden ve správné (zákonné) výši.  

Uvedený poplatek je nesporně veřejnoprávní platbou – je stanoven veřejnoprávním 

předpisem, je vybírán ve veřejném zájmu a je příjmem veřejného rozpočtu. V souladu s § 1 

a § 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, je předmětný poplatek daní ve smyslu daňového 

řádu, a proto při správě této „daně“ postupuje dle daňového řádu. 

Podle § 148 odst. 1 daňového řádu daň nelze stanovit po uplynutí lhůty pro stanovení 

daně, která činí 3 roky. Lhůta pro stanovení daně počne běžet dnem, v němž uplynula lhůta 

pro podání řádného daňového tvrzení, nebo v němž se stala daň splatnou, aniž by zde byla 

současně povinnost podat řádné daňové tvrzení. V daném případě není povinnost podat 

daňové tvrzení, takže se lhůta odvíjí od splatnosti daně, která je stanovena v § 46 odst. 2 zá-

kona o odpadech. 

Také s ohledem na to, že předmětný poplatek je daní, nelze dle našeho názoru užít 

pro splnění povinnosti platit poplatek soudní úschovu podle § 1953 občanského zákoní-

ku, jak učinil provozovatel dle sdělení jeho právního zástupce ze dne 29. 8. 2014 (viz přílo-

ha). Tento institut lze vztáhnout jedině na splnění soukromoprávního závazku (viz i předmět 

občanskoprávní úpravy dle § 1 a § 9 občanského zákoníku). Daně tímto způsobem platit 

nelze, a to samozřejmě ani v případě jejich nejasné výše či nejasného příjemce. K tomu 

plně slouží daňový řád, nikoliv občanský zákoník. Řádné odvedení poplatku ve správné výši 

je povinností provozovatele skládky, jenž se nepochybně nemůže této povinnosti zbavit ulo-

žením vybraného poplatku do (jakékoliv) úschovy.  

Za účelem získání všech potřebných podkladů pro rozhodnutí krajského úřadu jako 

správce daně (za jejichž obstarání je v souladu s vyhledávací zásadou, ovládající daňové ří-

zení, odpovědný správce daně) je obec Nelahozeves ochotna poskytnout veškerou potřeb-

nou součinnost.  

Z výše uvedených důvodů trvá obec Nelahozeves na tom, aby bylo společnosti 

Skládka UHY, spol. s r. o., uloženo zaplatit obci Nelahozeves vybraný poplatek a úrok 

z prodlení, a to ve správné a zákonné výši, kterou nechť stanoví ve svém rozhodnutí Kraj-

ský úřad Středočeského kraje, jakožto příslušný správce daně.  

(Obec Nelahozeves k tomu jen – v návaznosti na výše uvedené skutečnosti – dodává, že poža-

duje odvedení poplatku v celé, provozovatelem vybrané, výši, eventuálně ve výši odpovídající poměru 
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ploch IV. etapy skládky na katastrálních územích dotčených obcí, a toliko alternativně /neztotožní-li se 

krajský úřad s názorem obce/ ve výši odpovídající části plochy předchozích etap skládky, nacházející se 

na katastrálním území obce Nelahozeves, jež za minulá období žádné plnění neobdržela).    

 

 

V Nelahozevsi dne ………………. 2015 

                                                                        

__________________________________        

obec Nelahozeves 

Ing. Josef Kebrle, starosta 

 

 

 

Přílohy:  

 stavební povolení Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ze dne 29. 11. 2013  

 územní rozhodnutí o umístění stavby ze dne 9. 7. 2012  

 stavební povolení Městského úřadu Velvary ze dne 26. 5. 1994 

 Kolaudační souhlas Městského úřadu Kralupy nad Vltavou ze dne 2. 6. 2014 

 vyjádření právního zástupce provozovatele skládky ze dne 29. 8. 2014 

 sdělení provozovatele skládky k výpočtu poplatku ze dne 29. 8. 2014 

 rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje ze dne 26. 4. 2013 

 Technická zpráva z 20. 7. 2012 – výpočet vnitřní plochy skládky v katastrálních územích 

Dubno a Bytíz 

 Srovnávací situace – IV. etapa skládka Uhy (březen 2015) 

 

 

 

 


