
Pomůcka pro výpočet poplatku za komunální 
odpad za nezletilé poplatníky, kteří v roce 

2020 dosáhnou tří let  

Od 1. 1. 2017 jsou od poplatku osvobozeni nezletilí poplatníci, a to do konce 

měsíce, ve kterém dosáhnou tří let věku. 

Osoby, které za tyto nezletilé poplatníky budou v roce 2020 platit poplatek, jsou 

povinny si jej správně vypočítat a odvést na poplatkový účet s příslušnými platebními 

symboly. Správce poplatku předkládá pomůcku ke stanovení poplatku, podle které lze 

poplatek správně určit. Výpočet budou provádět pouze ti, kteří platí bankovním převodem.  

Poplatníci se zvoleným způsobem úhrady prostřednictvím SIPO se o výpočet 

nemusejí starat, na inkasních lístcích bude uveden poplatek ve správné výši, správce 

poplatku provede výpočet za Vás. 

 

Výpočet poplatku na rok 2020 pro nezletilé narozené v roce 2017 

Datum narození dítěte Poplatek za rok 2020 

leden 539 

únor  490 

březen 441 

duben 392 

květen 343 

červen 294 

červenec 245 

srpen 196 

září 147 

říjen 98 

listopad 49 

prosinec 0 

 

 

Pro názornost uvádíme možné příklady výpočtu. Rodina má čtyři členy, dva zletilé 

poplatníky (tj. dvakrát 588 Kč), jedno dítě narozené v září 2017 (tj. jednou 147 Kč) a jedno 



dítě narozené v roce 2019 (ještě nemá tři roky, je plně osvobozeno). Na poplatkový účet tato 

rodina odvede celkem 1 176 Kč plus 147 Kč, tj. 1 323 Kč.  

Rodina má pět členů. Dva zletilé poplatníky (tj. dvakrát 588 Kč), jedno dítě, které má 

více než tři roky (tj. jednou 588 Kč), jedno dítě, které dosáhne tří let věku během prosince 

2020 (tj. je plně osvobozeno do konce prosince 2020) a narozené dítě v roce 2018 (plně 

osvobozené). Rodina zaplatí celkem třikrát 588 Kč, tj. 1 764 Kč. 

 Rodina má dva členy. Jednoho zletilého poplatníka a jedno dítě narozené v květnu 

2017. Celkem uhradí 931 Kč. 

 

 

Pokud Vám při výpočtu vzniknou jakékoli nejasnosti, obraťte se pracovníky správce poplatku: 

kubesova.petra@havirov-city.cz 

mlynarova.magda@havirov-city.cz 

demcakova.pavla@havirov-city.cz 

masopustova.hana@havirov-city.cz 

novotna.alzbeta@havirov-city.cz 

svizalova.dagmar@havirov-city.cz 

bauerova.hana@havirov-city.cz 

 

 

 

Ing. Hana Bauerová, vedoucí oddělení správy poplatků 

 

V Havířově dne 2.1.2020 
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