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Pořadové číslo:  18/4 

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 03.06.2013 

Předloha pro 18. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční  

dne 17.06.2013 

Předkladatel:  Ing. JIŘÍ LAJTOCH, primátor 

Zpracovatel:  OLDŘIŠKA SEDLÁČKOVÁ, vedoucí odboru ekonomiky 

Mgr. PETR KAROLA, vedoucí odboru vnitřní správy 

Mgr. JANA HRUBÁ, vedoucí oddělení právního 

Ing. MILENA LANŽHOTSKÁ, vedoucí oddělení místních příjmů 

Název materiálu: 

Obecně závazná vyhláška č.../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška 

č. 6/2012, 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..../2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2012,  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: 15.07.2013 

 

 

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace: 

Rada města Přerova  

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 65. schůzi dne 29.05.2013 a svým 

usnesením poř. č. 2451/65/3/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 

usnesení v navrženém znění. 

 

 

Odbor ekonomiky 

Odbor ekonomiky doporučuje Zastupitelstvu města Přerova schválit usnesení dle návrhu  

na usnesení. 
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Odbor vnitřní správy, oddělení právní 

Odbor vnitřní správy, oddělení právní konstatuje, že předložený návrh obecně závazné 

vyhlášky je v souladu s příslušnými zákony v oblasti obecní normotvorby. 

 

 

Důvodová zpráva: 

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 na rok 2013 upravuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2012,  

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  

a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „Obecně závazná vyhláška č. 6/2012“),  

kterou vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 10.12.2012 pod č. 657/15/5/2012.   

 

Sazba poplatku je dvousložková, přičemž dle novely zákona č. 174/2012 Sb.,  může její 

maximální výše od 01.01.2013 činit 1 000,- Kč.  Na letošní rok je sazba poplatku stanovena  

na 650,- Kč a 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.  

 

Pro všechny poplatníky je sazba poplatku stejná, přičemž obec může v obecně závazné 

vyhlášce využít institutu úlevy nebo osvobození od poplatku a rozdílné podmínky a potřeby 

poplatníků má možnost tímto způsobem zohlednit. Až do 31.12.2010 mohl správce poplatku  

na základě individuální žádosti poplatníka poplatek z důvodu nepřiměřené tvrdosti prominout. 

Od 01.01.2011 novelou zákona o místních poplatcích byla tato pravomoc správci poplatku 

odňata. Obec má nyní pouze možnost některé osoby v obecně závazné vyhlášce osvobodit, 

případně jim poskytnout úlevu, přičemž musí tak činit nediskriminačním způsobem. 

 

V čl. 6 Obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 jsou stanovena tato osvobození a úlevy:  

(1) Od poplatku v příslušném kalendářním roce se osvobozují: 

a) poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na území města, ale zdržují se v jiné obci  

v   České republice a zde platí buď poplatek za komunální odpad stanovený obecně 

závaznou vyhláškou
1
 , nebo platí úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy s obcí
2
, 

b) poplatníci, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vyšetřovací vazbě, 

c) poplatníci, kteří jsou umístěni v kojeneckých ústavech, v dětských domovech  

a ve výchovných ústavech,  

                                                      
1
 § 17a  zákona č. 185/2011 Sb., o odpadech a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „zákon o odpadech“) 
2
 § 17 odst. 5 zákona o odpadech  
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d) poplatníci, kteří se zdržují v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců za účelem 

studia nebo zaměstnání nebo trvalého pobytu v zahraničí, 

e) poplatníci s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, 

Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, přičemž na území města se nezdržují a není znám 

jejich skutečný pobyt, 

f)   poplatníci ve věku do 1 roku. 

        

(2)  Úleva v příslušném kalendářním roce ve výši 325,- Kč se poskytuje: 

a)  poplatníkům uvedeným v  čl. 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky,  

b) poplatníkům uvedeným v čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, kteří jsou hlášeni 

k trvalému pobytu v bytových nebo rodinných domech, ke kterým není zajištěn 

příjezd pro svozová vozidla a nejbližší příjezdová komunikace sjízdná pro svozová 

vozidla nebo svozové místo určené k umístění sběrných nádob pro svoz 

komunálního odpadu jsou od těchto bytových nebo rodinných domů vzdáleny více 

než 300 m. 

 

Skutečnost, že obec některé skupiny poplatníků od poplatku osvobodí nebo jim stanoví úlevy, 

nemá za následek, že by se do rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu na osobu nezapočítávaly. Odbor ekonomiky, který do orgánů města předkládá 

kalkulaci poplatku na příslušný rok, zahrnuje do kalkulace poplatku všechny poplatníky,  

přičemž celková částka osvobození a úlev včetně pohledávek se do výpočtu nezahrnuje  

a nemá tak vliv na výši poplatku.  

V loňském roce dosáhla celková částka osvobození a úlev 882 913,- Kč, přičemž bylo/a/: 

a) osvobozeno celkem 712 poplatníků v celkové výši 353 663,- Kč, z důvodu úhrady poplatku 

v jiné obci, pobytu v zahraničí, výkonu trestu odnětí svobody, umístění v kojeneckých 

ústavech, dětských domovech a ve výchovných ústavech,  z toho nejvyšší počet poplatníků 

byl osvobozen z důvodu pobytu v zahraničí (celkem v částce 279 708,- Kč),  

b) osvobozeno celkem 836 poplatníků v celkové výši 418 000,- Kč, z důvodu trvalého pobytu 

poplatníků v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, 

přičemž na území města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt,  

3) úleva poskytnuta celkem 445 poplatníkům v celkové výši 111 250,- Kč, z toho  

439 poplatníkům, kteří mají ve vlastnictví rekreační objekt (celkem ve výši 109 750,- Kč). 

 

Na základě podnětu občanů Odbor ekonomiky předkládá do orgánů města návrh na rozšíření 

stávajícího osvobození o poplatníky, kteří jsou hospitalizováni ve zdravotnických  zařízeních 

(zejména v nemocnicích, v léčebnách dlouhodobě nemocných a v jiných prostorách určených 

pro poskytování zdravotních služeb) nepřetržitě déle než 3 měsíce, s účinností patnáctým 

dnem po dni vyhlášení obecně závazné vyhlášky (podle § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb.,  

o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, se zdravotnickým 

zařízením rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb).   
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Důvodem je ta skutečnost, že po dobu pobytu v těchto zařízeních poplatník nevytváří  

na adrese svého trvalého bydliště komunální odpad a odpad, který produkuje ve 

zdravotnickém zařízení, hradí organizace v rámci svých dodavatelsko-odběratelských vztahů. 

Nezanedbatelným aspektem je ta skutečnost, že dlouhodobý pobyt v těchto zařízeních je 

finančně náročný nejen z důvodu úhrady regulačního poplatku ve výši 100,- Kč/denně  

ale i dalších nákladů souvisejících s léčbou, které zdravotní pojišťovny  nehradí nebo jen 

částečně. Navíc se dlouhodobý pobyt ve zdravotnických zařízeních týká z velké části  seniorů, 

jejichž životní úroveň se zhoršuje.  

 

Některé obce osvobozují od předmětného poplatku ty občany, kteří se nacházejí v domovech 

pro seniory, v domovech  se zvláštním určením apod. Důvodem osvobození  (převážně 

v těchto případech) je, aby občan neplatil za svoz 2x. Jak bylo Odborem ekonomiky  

zjištěno, v úhradě za pobyt v Domově pro seniory na Kabelíkove ul.  č. 14a, v Přerově, není 

platba za komunální odpad obsažena, stejně jako tomu není ani domovech s pečovatelskou 

službou na území města Přerova. Znamená to, že občané, kteří v těchto zařízeních  pobývají,  

nehradí za komunální odpad jednou tomuto zařízení a jednou jako poplatek (tj. nehradí 

dvakrát). Odbor ekonomiky původně zvažoval, že navrhne osvobození u těchto poplatníků, 

ale na základě výše uvedených skutečností od tohoto záměru ustoupil. Došlo by tak 

k znevýhodnění těch občanů, kteří se do těchto zařízení z kapacitních důvodů nedostanou  

a poplatek by přesto museli hradit. V této souvislosti je třeba se zmínit i o výši ceny, kterou 

výše uvedená zařízení spadající pod správu Sociálních služeb města Přerova za svoz odpadu 

hradí. Odborem ekonomiky bylo  u Technických služeb města Přerova, s.r.o. zjištěno,  

že se jedná o částku spíše „symbolickou“, právě s ohledem na povinnost obyvatel v těchto 

zařízeních platit místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy třídění 

využívání a odstraňování komunálních odpadů.   

Na závěr je třeba podotknout, že v minulosti Odbor ekonomiky navrhoval přistoupit  

ke sjednocení podmínek pro seniory bez ohledu na způsob jejich bydlení (vlastní, nájemné 

nebo v zařízeních sociálních služeb) a navrhl s ohledem na jejich věk osvobození, případně 

úlevu ve variantním řešení, a to 75 let a více a 80 let a více. Poslední návrh z r. 2008 nebyl  

ale přijat.    

 

Návrh obecně závazné vyhlášky byl zaslán k posouzení Odboru dozoru a kontroly  

veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky a dle jeho sdělení ze dne 02.05.2013, 

doručené dne 31.05.2013 pod č.j. MMPr/072411/2013/OE  je v souladu se  zákonem.   
 

 

Přílohy: 

 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. …/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 

vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 

 

 

 


