
Odpověď na interpelaci zastupitele, který požaduje zjistit, kolik provozovatelé ubytoven 
platí TSMPr za odpad (jako právnické osoby) v návaznosti na počet ubytovaných obyvatel. 

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. řeší pravidla pro nakládání s odpady, práva a povinnosti 
osob v odpadovém hospodářství a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém 
hospodářství. Tímto zákonem se řídí i nakládání s odpady, které vyprodukují právnické 
osoby. 

Dle § 11, odst. 1 je původce odpadů (např. právnická osoba či fyzická osoba oprávněná 
k podnikání) povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným 
tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.  
 

Dle § 11, odst. 2 lze s odpady podle tohoto zákona nakládat pouze v zařízeních, která jsou k 
nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Původce odpadů je povinen zjistit, zda 
osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna (§ 11, odst. 
4). Z toho vyplývá, že právnické osoby na území města Přerova si mohou sjednat svoz a 
likvidaci odpadů s jakoukoliv oprávněnou osobou, tedy nejen s TSmPr. 

 

Za ukládání odpadů je původce povinen zaplatit poplatek. Poplatek se skládá ze dvou částí. 
Základní poplatek je 500,- Kč/t, další částí poplatku je tzv. finanční rezerva, která slouží jako 
finanční rezerva pro ukončení skládky. Výše finanční rezervy je 100,- Kč/t. Poplatek 500,- Kč 
je příjmem města Přerova. Finanční rezerva 100,- Kč je odváděna na zvláštní vázaný účet, 
který tvoří provozovatel skládky pro její následnou rekultivaci a péči po dobu min 30 let.  

Celková cena za uložení 1 tuny komunálního odpadu právnickými osobami na skládce 
v Žeravicích činí celkem 1.545,- Kč (vč. DPH) 

 

V případě, že právnická osoba využije nabídku na svoz odpadu od TSmPr, je zpracován ceník 
ročních sazeb za svoz a uložení odpadových nádob dle velikosti jednotlivých nádob. Z těchto 
cen je zase odváděn poplatek městu Přerov a na finanční rezervu  (případný ceník předložím) 

 

Pokud tedy právnická osoba provozuje např. ubytovnu, může si objednat svoz a likvidaci 
odpadů od kterékoliv oprávněné osoby (tedy i TSmPr).  

 

Dle § 79, odst. 1, písmeno f) kontroluje obecní úřad s rozšířenou působností, jak jsou 

právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována 

ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti 

odpadového hospodářství  

Dle § 80, odst. 1 kontroluje placení poplatků u provozovatele skládky obec a krajský úřad, na 
jejichž katastrálním území leží skládka. 

 

U provozovatelů ubytoven, v případech, kdy jsou ubytovací služby jejich předmětem 
podnikání,  se ve  smyslu zákona jedná o původce odpadu, a to bez rozlišení, zda je tímto 
podnikatelem právnická osoba či fyzická osoba oprávněná k podnikání. 



TSMPr mají t.č. smluvní ujednání o svozu a odstranění komunálního odpadu s deseti 
provozovateli ubytoven. 

Cena za tento svoz a likvidaci odpovídá platným ceníkovým cenám v návaznosti k počtu 
nádob a jejich objemu, který těmto osobám svážíme. 

V případech, kdy jsou ve vlastnictví fyzických osob bytové jednotky, ve kterých není trvale 
hlášena  žádná osoba k pobytu, platí ustanovení OZV 6/2012, kdy za tuto bytovou jednotku 
platí její vlastník poplatek shodný s poplatkem za rekreační objekty – tedy nyní ve výši 325,- 
Kč. Ohlašovací povinnost je totožná jako o ostatních obyvatelů města Přerova. Pro každou 
takovouto bytovou jednotku přidělují TSMPr jednu odpadovou nádobu 110 l (stejně jako u 
rekreačních objektů) a nevybírají od těchto vlastníků žádnou cenu za svoz, jelikož je již 
uhrazena místním poplatkem za komunální odpad. 

 

V roce 2014 vybraly TSmPr od provozovatelů ubytoven celkovou částku za svoz a likvidaci 
odpadu ve výši 72.000 Kč (vč. DPH). 

 

V Přerově dne 27. 1. 2015 

 

Bohumír Střelec 


