
Pořadové číslo: 15/5

Z a s t u p i t e l s t v o  m ě s t a  P ř e r o v a

Přerov 23.11.2012

Předloha pro 15. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční 
dne 10. 12. 2012

Předkladatel: Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor
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Název materiálu:

Obecně závazná vyhláška č.../2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města Přerova po projednání

schvaluje vydat Obecně závaznou vyhlášku č..../2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve znění dle 
přílohy č. 1 důvodové zprávy.

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2012

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 52. schůzi dne 20.11.2012 a svým 
usnesením poř. č. 2022/52/3/2012 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit materiál 
tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Odbor vnitřní správy, oddělení právní doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení dle návrhu na usnesení.



Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky doporučuje schválit usnesení dle návrhu.

Důvodová zpráva:

A) 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) je zaveden 
na území města Přerova od 01.01.2002  obecně závaznou vyhláškou v souladu se  zákonem 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“). Poplatek za komunální odpad se vybírá cca v 85% obcí. S účinností 
od 1. července 2012 došlo k novelizaci zákona o místních poplatcích, která  přinesla především tyto 
zásadní změny:

1. Změnil se okruh poplatníků, který byl rozšířen o tři kategorie cizinců a o majitele bytů 
a rodinných domů, určených k individuální rekreaci.

      Poplatníkem je tak:

a) fyzická osoba, 

1. která má v obci trvalý pobyt,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 

povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá 

na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo 

dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši 

odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 

rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit 
poplatek společně a nerozdílně.

2. Došlo ke zvýšení  horní hranice sazby poplatku až na 1 000 Kč, kdy sazba poplatku 
dle § 10b) odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích se zvýšila z 250 Kč na 750 Kč:

      Sazbu poplatku tvoří:

      a) částka až 250 Kč za osobu a kalendářní rok (výši této částky obec nemusí v obecně závazné 
vyhlášce zdůvodňovat),

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok; obec  v  obecně  
závazné   vyhlášce  stanoví  rozúčtování  nákladů   na   sběr  a   svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu.                                                                                                                                                                                               

Výsledná sazba poplatku  nesmí překročit maximální výši stanovenou zákonem, a to 1 000 Kč. 

3.  Byla zavedena společná odpovědnost poplatníka a jeho zákonného zástupce za zaplacení poplatku 
v případě, že poplatník byl v době vzniku poplatkové povinnosti nezletilý. Zákonný zástupce má 



v takovém případě stejné procesní práva postavení jako poplatník a obecní úřad může v případě, 
že poplatek není zaplacen, vyměřit poplatek jednomu z nich. Toto ustanovení však nelze dle 
přechodného ustanovení novely aplikovat na poplatkové povinnosti vzniklé v kalendářním roce 
2012 a dříve. 

Na základě těchto  změn je stávající Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 5/2011 neaplikovatelná, tzn. že v příštím roce nelze na 
základě této vyhlášky předmětný místní poplatek vybírat. Je proto nezbytné vydat novou obecně 
závaznou vyhlášku, což je  doporučeno i v metodickém materiálu Odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy Ministerstva vnitra k obecně závazné vyhlášce, kde je uvedeno:  „Výše uvedené změny mají za 
následek, že pokud budou obce v následujícím kalendářním roce, tj. v roce 2013, chtít nadále vybírat 
místní poplatek za systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů (dále také „poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem“), budou 
muset vydat nové obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novelizovaným zněním zákona“. 

Podklady pro kalkulaci poplatku na rok 2013 byly čerpány z údajů Odboru stavebního úřadu 
a životního prostředí, Odboru majetku a komunálních služeb, Odboru vnitřní správy, 
Odboru ekonomiky a ze Závěrečného účtu a výroční zprávy za rok 2011. 

B)

Kromě výše uvedených změn v legislativě, které v navrhované vyhlášce jsou obsaženy, dochází 
k těmto změnám:

1) Zvyšuje se sazba poplatku

Až do letošního roku sazba poplatku mohla činit maximálně 500,- Kč.  Od r. 2002 nebyla sazba 
valorizována, přestože se náklady obcí na systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálního odpadu stále zvyšovaly. Obce proto několik let marně žádaly o změnu 
v legislativě z důvodu zvýšení  horní hranice sazby.  Jejich požadavek byl vyslyšen až v letošním roce 
novelou č. 174/2012 Sb. 

Od r. 2008, kdy v Přerově sazba poplatku dosáhla maximální výše 500,- Kč,  doplácelo město  
každoročně rozdíl mezi sazbou poplatku stanovenou ve vyhlášce a skutečnými náklady. V loňském 
roce činil doplatek na 1 poplatníka 87,69 Kč, celkem včetně osvobození  4 581 tis. Kč. 

Sazba poplatku na příští rok je stanovena ve výši 650,- Kč, přičemž tak dochází ke zvýšení 
o  150,- Kč. Sazba je tvořena  

a) z částky 241,- Kč za kalendářní rok a

b) z částky 409,- Kč za kalendářní rok, stanovené na základě skutečných nákladů obce 

předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka 

a kalendářní rok. Skutečné náklady roku  2011 na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu činily 18 617 240,17 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady na sběr a svoz
netříděného komunální odpadu

Počet poplatníků Částka v Kč na 
1 poplatníka

18 617 240,17 45 503 409,14

Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1) písm. b) vyhlášky 

ve výši 409, -Kč. 



V této souvislosti je třeba podotknout, že přestože dochází ke zvýšení sazby poplatku, bude město 
i nadále hradit poplatek za ty občany, které jsou od poplatku osvobozeny. Tato částka by měla 
v příštím roce činit cca 1 350 tis. Kč. 

V současné době i jiné obce předkládají obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
do orgánů obcí a ve většině obcí dojde v příštím roce ke zvýšení sazby poplatku, např.  v Olomouci 
rada města schválila sazbu ve výši 792 Kč, v Brně zastupitelstvo města schválilo zvýšení na 675 Kč. 

V souvislosti se změnou výše sazby poplatku souvisí i výše úlevy, která je tak jako v minulosti 
navržena ve výši poloviny sazby poplatku, tj. pro rok 2013 ve výši  325,- Kč (čl. 6 odst. 3 vyhlášky).
Dosud se úleva týkala především fyzických osob, která mají ve vlastnictví stavbu určenou 
k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši 
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. V důsledku změn v legislativě (rozšíření okruhu 
poplatníků) se úleva od 01.01.2012 bude týkat i nové skupiny poplatníků -  fyzických osob, které mají 
ve vlastnictví  byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 
a na které se již bude poplatková povinnost rovněž vztahovat.   

2) Rozšiřuje se osvobození pro poplatníky ve věku do 1 roku 

Na základě podnětu pí. Tomaníkové – členky Zastupitelstva města Přerova a předsedkyně 
pro občanské záležitosti, který byl vznesen osobně a dále na 13. zasedání Zastupitelstva města Přerova 
dne  10.09.2012, a to  osvobodit od poplatku děti ve věku do 1 roku věku,  je tento návrh  ve vyhlášce 
zakomponován, a to v čl. 6 odst. 1 písm. f).

K datu zpracování tohoto návrhu bylo evidováno 7 472 poplatníků ve věku do 18 let, z toho 
361 poplatníků ve věku do 1 roku (z toho bylo evidováno 56 dlužníků, tj. 16%, a to především ze 
sociálně slabých rodin). V případě schválení tohoto osvobození bude město doplácet ze svého rozpočtu
cca  110 tis. Kč. 

3) Stanovuje se přesná výše sankce v případě nezaplacení poplatku v termínu splatnosti, a to ve 
výši 50% sazby poplatku.

Dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích obecní úřad může včas nezaplacené nebo 
neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je 
příslušenstvím poplatku.

V našem  městě dochází  k navýšení poplatku po termínu splatnosti   ve   výši   50%  sazby pravidelně 
již od roku 2008. V letošním  roce zvýšení dosáhlo částky  815 605,- Kč a   týkalo  se   3 383 dlužníků.    
Na  základě nálezu Ústavního soudu  sp.    Zn. Pl.ÚS 9/10  ze dne  29.06.2010,  kdy soud   se  přiklonil   
k interpretaci,  podle níž kvantifikace sankčního navýšení patří mezi  „podrobnosti vybírání poplatku“, 
které má § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích  na mysli, je v  navrhované    vyhlášce,    na  rozdíl    
od stávající vyhlášky, v   čl. 7  odst. 2   vyhlášky   hodnota   sankce ve výši  50%  sazby poplatku jasně 
stanovena.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Termín splatnosti poplatku za komunální odpad, kterým je 30.06. kalendářního roku  je 
od počátku zavedení poplatku zachován. Před jeho splatností jsou občané v dostatečném časovém 
předstihu upozorněni na dodržení stanoveného termínu a na sankci, pokud platební povinnost nebude 
včas splněna, a to prostřednictvím regionálních medií jako jsou např. kabelová televize a Přerovské 
listy, tak rovněž na internetových stránkách města. Sankce představuje navýšení poplatku 
o půlnásobek sazby,  což je dolní hranice zákonné sazby zvýšení, přestože ustanovení  § 11 odst. 3 
zákona o místních poplatcích umožňuje navýšení sazby až na trojnásobek.  V této souvislosti 
podotýkáme, že navýšení poplatku po termínu splatnosti uplatňuje celá řada dalších obcí,  a to i ve 
vyšší míře. 



Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k posouzení Odboru dozoru a kontroly veřejné správy 
Ministerstva vnitra, oddělení dozoru v Olomouci. Dle právního rozboru  ze dne 20.11.2012, doručený 
dne 22.11.2012 pod č.j. MMPr/150362/2012/OE, je předmětný návrh v souladu se zákonem. 

Přílohy:

 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. …./2012, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Obecně závazná vyhláška č. 5/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 4/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
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