
Důvodová zpráva

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                           
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“) je jedním ze čtyř 
místních poplatků zavedených na území města Přerova. 

Je poplatkem s nejvyšším počtem poplatníků, neboť dle ustanovení § 10b odst. 1 zákona                           
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je "zákon o místních 
poplatcích“) se poplatková povinnost vztahuje na každou fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci, 
dále na fyzickou osobu, které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky 
povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, nebo která podle zákona 
upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po 
dobu delší 3 měsíců, nebo které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl 
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Poplatníkem je rovněž 
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. 

V návrhu Obecně závazné vyhlášky č…/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                 
(dále jen „vyhlášky“) dochází k těmto změnám:

1. Aktualizuje se sazba poplatku z důvodu každoročního rozúčtování nákladů na osobu,  
vzhledem k proměnlivosti nákladů na netříděný komunální odpad, za předchozí 
kalendářní rok.

2. Rozšiřuje se výčet osvobození o nové 4 kategorie poplatníků na základě zákona                        
č. 266/2015 Sb., kterým se mění zákon o místních poplatcích s účinností od 01.01.2016 
(dále jen „novela zákona o místních poplatcích“).

3. Ruší se úleva ve výši poloviny sazby poplatku pro majitele bytů a rodinných domů, kde 
není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

4. Na základě novely zákona o místních poplatcích se ruší solidární odpovědnost za zaplacení 
poplatku. Odpovědnost za nezaplacení poplatku u nezletilého nebo nesvéprávného 
poplatníka přechází na zákonného zástupce nebo jeho opatrovníka a jim bude poplatek 
vyměřen (dle aktuálně platného znění zákona je nyní možné poplatek vymáhat i od nezletilých 
osob). 

ad 1. Sazba poplatku (čl. 4 návrhu vyhlášky)

Sazba poplatku je stanovena v ust. § 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích jako dvousložková  
a tvoří ji:

a) částka až 250,- Kč za osobu a kalendářní rok (u této částky se dle zákona o místních 
poplatcích nezdůvodňuje její výše). Statutární město Přerov (dále jen „město“) dlouhodobě 
provádí výpočet i u této složky poplatku na základě zbývajících nákladů na celý systém, 
přestože řada obcí tuto zákonem stanovenou částku považuje za fixní např. Olomouc, Prostějov, 
Zlín. 

b)    částka stanovená  na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu až do 750,- Kč za osobu a kalendářní rok; ve vyhlášce je 
nutno provést rozúčtování nákladů na osobu na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 
vzhledem k proměnlivosti nákladů za předchozí kalendářní rok.



Tato složka poplatku je motivační, odvíjející se od množství netříděného komunálního odpadu. 
V této souvislosti je třeba podotknout, že přestože od 03/2015 bylo na celém území města 
zavedeno třídění bioodpadu, čímž plníme požadavky legislativy ČR a EU na omezení ukládání 
bioodpadů na skládky, bude ekonomický přínos a jeho promítnutí do výše poplatku patrné až při 
kalkulaci poplatku na rok 2017. Pro výpočet poplatku  jsou dle platné legislativy rozhodné 
náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za předchozí kalendářní rok a dle 
metodiky údaje o počtu poplatníků k aktuálnímu datu, které jsou známy v době přípravy 
vyhlášky. Proto tedy pro výpočet poplatku na rok 2016 byly použity náklady roku 2014 a pro 
rozúčtování počet poplatníků k datu 31.10.2015. 

Podkladem pro kalkulaci sazby poplatku na rok 2016 byly údaje získané ze Závěrečného účtu              
a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2014, z Odboru správy majetku a komunálních 
služeb, Kanceláře tajemníka a Odboru ekonomiky. 

Kalkulace sazby poplatku: 

1) druhá složka poplatku – částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2014 na 
sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu (viz komentář ad 1. písm. b):

Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu

21 256 769,61 Kč

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci 43 946

Počet cizinců s pobytem v obci 421

Počet poplatníků, kteří mají ve vlastnictví stavbu 
určenou k individuální rekreaci, ve které není 
k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba 

489

Počet poplatníků, kteří mají ve vlastnictví byt, nebo 
rodinný dům, ve kterém není k trvalému pobytu 
hlášena žádná fyzická osoba

282

Počet poplatníků celkem 45 138

Náklady na 1 poplatníka/rok

Výpočet: 21 256 769,61 : 45 138 470,93

Upravené náklady na 1 poplatníka/rok

(max. 750,-Kč dle zákona o místních poplatcích) 471,- Kč

2) první složka poplatku - částka stanovená na základě zbývajících nákladů komunálního 
odpadu roku 2014 za osobu (viz  komentář ad. 1 písm. a): 

Celkové náklady na komunální odpad  27 874 201,- Kč
Odpočet tržeb za sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu (zpětný odběr, ostatní – textil)

- 250 826,94 Kč

Vynaloženo celkem 27 623 374,06 Kč

Odpočet nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu

- 21 256 769,61Kč

Ostatní náklady 3 046 588,62 Kč

Náklady celkem 9 413 193,07 Kč

Počet poplatníků celkem 45 138



Náklady na 1 poplatníka/rok 

Výpočet: 9 413 193,07 Kč : 45 138 208,54 Kč

Upravené náklady na 1 poplatníka

(max. 250,- Kč dle zákona o místních poplatcích)

209,- Kč

Dle skutečných nákladů sazba poplatku na rok 2016 dosáhla celkem 680,- Kč (209,- Kč 
+ 471,- Kč) a je tak vyšší než tomu bylo při výpočtu poplatku na letošní rok.  Důvodem je zvýšení 
nákladů na komunální odpad v roce 2014 proti roku 2013 o 1 273 615, 08 Kč zejména:

 vlivem uvedení do provozu druhého sběrného dvoru na ulici Gen. Fajtla (252 065,- Kč), 

 přípravou na třídění BRKO v roce 2015 – rozvoz nádob do místních částí  (371 107,- Kč),

 v rámci přistavování VOK na jarní a podzimní úklid a intenzivnějším využíváním sběrných 
dvorů vzrostly náklady o 333 177,81 Kč.

Negativní dopad rovněž sehrává i pokračující pokles počtu obyvatel trvale žijících v Přerově. 

Pro schůzi Rady města Přerova byl zpracován návrh vyhlášky ve dvou variantách, které pro 
poskytnutí úplných informací Zastupitelstvu města Přerova uvádíme níže:

Varianta I

Sazba poplatku zůstane zachována ve stávající výši jako v r. 2013 až 2015,  tj. 650,- Kč  a bude 
tvořena částkou 179,- Kč  (snížení zbývajících nákladů na komunální odpad za osobu ve výši                 
209,- Kč o 30,- Kč) + 471,- Kč (skutečně vynaložené náklady na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu na osobu). Rozdíl mezi sazbou poplatku stanovenou ve vyhlášce a skutečnými náklady by 
město doplácelo z rozpočtu (tak tomu bylo v některých letech i v minulosti). Doplatek může činit až 
1 354 tis. Kč. 

Varianta II

Sazba poplatku se zvýší na 680,- Kč (209,- Kč + 471,- Kč) dle skutečně vynaložených nákladů na 
osobu.

ad 2.  Osvobození (čl. 6 odst. 1 a 2 návrhu vyhlášky) 

Sazba poplatku je pro všechny poplatníky stejná, nicméně dle metodiky mohou být zohledněny 
rozdílné podmínky a potřeby v rámci obce a jednotlivé skupiny poplatníků mohou být osvobozeny 
nebo jim mohou být poskytnuty úlevy. Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené 
procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti. Úleva 
či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému 
zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

V současné době je od poplatku osvobozeno celkem 7 skupin poplatníků, přičemž k datu 31.10.2015 
se osvobození týkalo celkem 2 167 poplatníků (doplatek města dosáhl  cca 1 100 tis. Kč) viz graf:  



Od 01.01.2016 dle novely zákona o místních poplatcích dochází k osvobození od poplatku                     
u 4 skupin poplatníků, což je zapracováno do návrhu vyhlášky  v čl. 6 odst. 1,  současně se  ruší 
stávající osvobození pro poplatníky, kteří jsou umístěni v kojeneckých ústavech, v dětských domovech 
a ve výchovných ústavech, neboť je nahrazeno novým osvobozením dle zákona.  Osvobození v návrhu 
vyhlášky na rok 2016 je tak následující:

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která 

a) je umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon 
ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči 
na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy1,

b) je umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, 
na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo 
nezletilého2,

c) je jako nezaopatřené dítě umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením na 
základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby3, 

d) je umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově 
se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení4.

(2) Od poplatku se rovněž osvobozuje fyzická osoba, která:

a) je ve věku do 1 roku a nevztahuje na ně osvobození dle písm. a) až c) odstavce 1 tohoto 
článku, 

b) je hospitalizována ve zdravotnickém zařízení (zejména v nemocnici, v léčebně dlouhodobě 
nemocných a v jiných prostorách určených pro poskytování zdravotních služeb) nepřetržitě 
déle než 3 měsíce,

c) má na území města pobyt dle čl. 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky, ale zdržuje se v jiné obci                          
v České republice a zde platí buď poplatek za komunální odpad stanovený obecně 

                                                     
1 § 10b odst. 3 písm. a) zákona o místních poplatcích
2 § 10b odst. 3 písm. b) zákona o místních poplatcích
3 § 10b odst. 3 písm. c) zákona o místních poplatcích
4 § 10b odst. 3 písm. d) zákona o místních poplatcích



závaznou vyhláškou5, nebo platí úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy s obcí6,

d) je ve výkonu trestu odnětí svobody nepodmíněně nebo ve vyšetřovací vazbě,

e) se zdržuje v zahraničí nepřetržitě déle než 6 měsíců za účelem studia nebo zaměstnání 
nebo trvalého pobytu v zahraničí,

f) má místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 34,                      
750 11 Přerov 2, přičemž na území města se nezdržuje a není znám její skutečný pobyt.  

ad 3. Úlevy (čl. 6 odst. 3 návrhu vyhlášky)

Úlevy jsou poskytovány ve výši 50% sazby poplatku, tak jako dosud.  Vzhledem k navrhované sazbě 
budou činit 340,- Kč. Nebudou se ale již týkat vlastníků bytů a rodinných domů (cca 300 
poplatníků), ve kterých není nikdo trvale hlášen. Důvodem zrušení je ta skutečnost, že tyto 
nemovitosti jsou často pronajímány, přičemž nájemníci produkují komunální odpad, za který vlastník 
nemovitosti platí poloviční sazbu poplatku bez rozdílu, zda je vytvářen jedním či více nájemci. 

Úleva tak zůstává zachována pro fyzickou osobu, která:

a)    má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k pobytu žádná 
fyzická osoba,   

b) je hlášena k pobytu v bytovém nebo rodinném domě, ke kterému není zajištěn příjezd pro 
svozové vozidlo a svozové místo určené k umístění sběrných nádob pro svoz komunálního 
odpadu je od tohoto bytového nebo rodinného domu vzdáleno více než 300 m.

ad 4. Odpovědnost za zaplacení poplatku (čl. 8 návrhu vyhlášky) 

Od 01.01.2016 dle novely zákona o místních poplatcích dochází k zásadní změně ve vyměření 
poplatku u nezletilých osob, kdy již nebude možné vyměřit poplatek poplatníkovi, který je ke dni 
splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo, který je ke dni splatnosti omezen ve 
svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění. Vznikne-li takové osobě 
nedoplatek na poplatku, od 01.01.2016 přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonné 
zástupce nebo opatrovníka, přičemž zákonný zástupce nebo opatrovník mají stejné procesní postavení 
jako poplatník.  

Ostatní ustanovení v navrhované vyhlášce zůstávají zachována jako ve stávající Obecně závazné 
vyhlášce  č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání  a odstraňování komunálních odpadů, případně dochází pouze k technickým změnám.

Návrh vyhlášky zpracovaný dle vzoru Ministerstva vnitra ČR (dále jen „MV“) ze dne 01.11.2015 byl 
zaslán k posouzení územnímu oddělení dozoru Olomouc odboru veřejné správy, dozoru a kontroly 
MV dne 11.11.2015. Po objasnění některých ustanovení byl shledán bez závad a v tomto znění je tedy 
předkládán. 

Současně sdělujeme, že návrh vyhlášky byl následně zaslán k právnímu rozboru odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly MV.

                                                     
5 § 17a  zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o odpadech“)

6 § 17 odst. 5 zákona o odpadech 



Přílohy:
 Příloha č. 1 - Obecně závazná vyhláška č. …./2015, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


