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Pořadové číslo: 21/4

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 18.11.2013

Předloha pro 21. jednání Zastupitelstva města Přerova, které se uskuteční 
dne 09.12.2013

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, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2013

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 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 
dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

Odpovídá: Rada města Přerova

Termín: 31.12.2013

Vyjádření dotčeného odboru, nebo organizace:

Rada města Přerova 

Rada města Přerova projednala tento materiál na své 80. schůzi dne 13.11.2013 a svým 
usnesením poř. č. 2896/80/3/2013 podala návrh Zastupitelstvu města Přerova schválit 
usnesení tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení.
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Odbor ekonomiky

Odbor ekonomiky by požádán Odborem správy majetku a komunálních služeb na základě 
žádosti osadního výboru v Žeravicích, aby v navrhované obecně závazné vyhlášce byli od 
úhrady poplatku za komunální odpad zproštění vlastníci rekreačních objektů, mají-li trvalý 
pobyt v Přerově. 

Z tohoto důvodu byl Radě města Přerova na její 80. schůzi konané dne 13.11.2013 předložen 
návrh Obecně závazné vyhlášky 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 Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2013 ve variantním znění (ostatní změny uvedené v důvodové zprávě byly pro obě 
varianty stejné, např. stanovení sazby poplatku na rok 2014), a to:

VARIANTA  I – zůstane stávající osvobození od poplatku,  

VARIANTA II – rozšiřuje se stávající osvobození o poplatníky,  kteří mají ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci nacházející se na území města, 
ve které není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba a současně mají 
všichni vlastníci trvalý pobyt ve městě. 

Odbor ekonomiky nedoporučil navrhovanou skupinu poplatníků osvobodit, neboť:

 náklady na pytlový sběr, který byl  zaveden na území města Přerova již v roce 2002, jsou 
daleko vyšší,  než je příjem od poplatníků, pro které je zajišťován (v loňském roce 
náklady na pytlový sběr dosáhly 729 969 Kč, k datu 30.09.2013 činily 499 865 Kč. 
Poplatníků, kteří mají stavbu určenou k individuální rekreaci, bylo  ke dni 30.09.2013 
Odborem ekonomiky evidováno celkem 489. Vzhledem k tomu, že se na tuto kategorii 
poplatníků vztahuje úleva ve výši poloviny sazby poplatku (trvá již od počátku zavedení 
tohoto poplatku),  měly by zaplatit celkem  cca 160 tis. Kč).  

 na rozdíl od ostatních poplatníků osvobozených ve vyhlášce,  vyjma zejména dětí 
do 1 roku, vytváří tato kategorie poplatníků na území města Přerova komunální odpad
(na místech k tomu vyhrazených a označených tabulí je odkládán netříděný odpad 
vznikající užíváním zahrádek a staveb určených k individuální rekreaci, a to v období od 
1. dubna do 30. listopadu. Počet těchto stanovišť se již rozšířil na 49 míst.  Obecně 
závazná vyhláška č. 13/2011 o nakládání s komunálním odpadem, v platném znění, 
ve městě Přerově přesně stanoví, jakým způsobem má být odpad na odloženém na místě 
pro pytlový sběr zajištěn (na některých místech z důvodu pořádku na stanovišti jsou 
umístěny kontejnery s objemem 1 100 lt).  

Rada města Přerova podala návrh Zastupitelstvu města Přerova vydat obecně závaznou 
vyhlášku dle VARIANTY I s tím, že ponechala zachovat celkovou výši sazby poplatku 
na úrovni roku 2013 tj. 650 Kč.

Odbor vnitřní správy, oddělení právní

Odbor vnitřní správy, oddělení právní konstatuje, že návrh obecně závazné vyhlášky za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 
v souladu se zákonem. 
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Důvodová zpráva:

V současné době je na území statutárního města Přerova místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
(dále jen „poplatek za komunální odpad“) zaveden Obecně závaznou vyhláškou č. 6/2012, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přeprav, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 3/2013.      

U poplatku za komunální odpad je trvale evidován nejvyšší příjem ze všech čtyř místních 
poplatků zavedených na území města. Je to dáno skutečností,  že poplatková povinnost 
se vztahuje především na každou fyzickou osobu, která má na území města trvalý pobyt.  
Od 01.01.2013 dle § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) je poplatek povinna hradit: 

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.

Maximální výše sazby poplatku může činit 1 000 Kč a tvoří ji:

a) dle § 10b odst. 4 písm. a) zákona o místních poplatcích částka se stanovenou horní 
hranicí 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Výši této částky stanoví obec libovolně 
dle svého uvážení, aniž by ji v obecně závazné vyhlášce zdůvodňovala.

b) Dle § 10b odst. 4 písm. b) zákona o místních poplatcích částka, kterou stanoví 
zastupitelstvo obce na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního 
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní 
rok. V obecně závazné vyhlášce musí být stanoveno rozúčtování nákladů na každou 
osobu poplatníka. 

1)

Každoročně v závěru roku je Odborem ekonomiky předkládán  do orgánů města návrh obecně 
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na nadcházející rok z důvodu 
kalkulace sazby poplatku na základě vynaložených nákladů na celý systém v předchozím 
roce,  případně jsou navrženy změny oproti stávajícímu znění vyhlášky.  
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Podkladem pro kalkulaci sazby poplatku na rok 2014 byly údaje získané ze Závěrečného účtu 
města Přerova k 31.12.2012, z Odboru správy majetku a komunálních služeb k 31.12.2012,  
Odboru vnitřní správy a Odboru ekonomiky k datu 31.12.2012 a 30.09.2013. Na základě 
těchto údajů byla propočtena sazba celkem na částku 660,- Kč a skládá se:

a) z částky  193 Kč za kalendářní rok a

b) z částky  467 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  2012 na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu činily 21 293 677,17 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady na sběr a svoz
netříděného komunální 

odpadu 

Počet poplatníků Částka v Kč na 
1 poplatníka

21  293 677,17 45 612 466,84

Rada města Přerova na své 80. schůzi konané dne 13.11.2013 při projednávání návrhu 

obecně závazné vyhlášky rozhodla, že nebude zvyšovat sazbu poplatku a ponechá 

ji ve stávající výši jako letos tj. 650 Kč. Vzhledem k tomu, že u první složky sazby 

poplatku nemusí obec zdůvodňovat její výši a je omezena pouze zákonnou maximální 

částkou 250 Kč, dochází oproti její skutečné výši 193 Kč ke snížení o 10 Kč tj. na částku 
183 Kč.  Sazba poplatku na příští rok se tedy skládá z těchto částek:  

a) z částky  183 Kč za kalendářní rok a

b) z částky  467 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  2012 na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu činily 21 293 677,17 Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady na sběr a svoz
netříděného komunální 

odpadu 

Počet poplatníků Částka v Kč na 
1 poplatníka

21  293 677,17 45 612 466,84

Rozdíl mezi skutečnou výší sazby poplatku a sazbou navrhovanou bude město doplácet 
ze svého rozpočtu tj. cca 453 tis. Kč. Připočteme-li k této částce doplatek na poplatníky, kteří 
jsou od poplatku osvobozeni, popřípadě je jim poskytnuta úleva,  bude činit celkový doplatek 
města cca 2 214 tis. Kč.

Skutečnost, že některé kategorie  poplatníků jsou od poplatku osvobozeny nebo je jim 
stanovena úleva, nemá za následek, že by se do rozúčtování nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu na osobu nezapočítávaly. Odbor ekonomiky, zahrnuje do 
kalkulace poplatku všechny poplatníky, přičemž celková částka osvobození a úlev včetně 
pohledávek se do výpočtu nákladů nezahrnuje a nemá tak vliv na výši poplatku. 

K datu 30.09.2013 bylo celkem 2 740 poplatníků z jejich celkového počtu 45 612 od poplatku 
za komunální odpad osvobozeno, případně jim byla poskytnuta úleva.  Doplatek města tak 
dosáhl 1 391 876 Kč.
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doplatek města 415 012 16 304 59 093 24 970 212 847 444 600 219 050

počet 652 27 96 40 557 684 674

Doplatek města u poplatníků osvobozených, 
případně je jim poskytnuta úleva

3)
V návrhu Obecně závazné vyhlášky 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 Obecně závazné vyhlášky 
č. 3/2013 dále dochází:

 v čl. 3 odst. 1 ke změně lhůty k nahlášení skutečností zakládající nárok na osvobození 
od poplatku a doložení dokladů toto potvrzující ve výjimečných případech, zejména 
v případě hospitalizace ve zdravotnických zařízení nepřetržitě déle než 3 měsíce,  a to do 
doby splatnosti poplatku, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku
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(dosud tato lhůta je 15 dnů ode dne vzniku nároku, což v případě hospitalizace 
ve zdravotnických zařízeních  je problematické),

 další změna je pouze technická a týká se ohlašovací povinnosti v čl. 3 odst. 2 – povinnost 
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku 
se nevztahuje na ty poplatníky, kteří je doložili do 31.12.2013 a tyto skutečnosti nadále 
trvají (dosud je stanovena lhůta do 31.12.2012).  

4) 

Od letošního roku se poplatková povinnost rozšířila i o fyzické osoby vlastnící byt nebo 
rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Primární je ohlašovací 
povinnost, přičemž dosud má Odbor ekonomiky zaevidováno 185 těchto poplatníků.  
S ojedinělou prosbou se nás obrátila občanka, která žádala osvobození od poplatku z toho 
důvodu, že byt, který zdědila a jehož je vlastníkem, není nikým užíván a je „zakonzervován“. 
Prokázání důkazních prostředků, které by tuto skutečnost potvrdily, by ale bylo v praxi velmi 
obtížné a vzhledem k tomu, že se jedná o ojedinělý případ, není toto osvobození v návrhu 
vyhlášky  uvedeno.

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 sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné 
vyhlášky č. 3/2013

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná 
vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů

 Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, o místním poplatku o místním poplatku za provoz 
systému sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 


