
Důvodová zpráva: 

V současné době je účinná Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou 
vydalo Zastupitelstvo města Přerova dne 14.12.2015.  
 
Do orgánů města je předkládána nová obecně závazná vyhláška, která kromě pravidelné roční 
aktualizace sazby poplatku reaguje na některé změny dle poslední novely zákona č. 565/1990 Sb.,             
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“):  
 
1) prodlužuje se lhůta pro vznik ohlašovací povinnosti, a to ze současných 15 dní na 30,  

2) nově bude možné v případě výkonu trestu odnětí svobody poplatníka oznámit vznik nároku 
na osvobození i zařízením, v němž je umístěn,  

3) pokud poplatník, či zařízení, ve kterém je umístěn, ohlásil vznik nároku na osvobození nebo 
úlevu a doložil rozhodný údaj toto potvrzující nejpozději do konce kalendářního roku                  
a k žádné změně, která by měla vliv na změnu konkrétního nároku v dalším  kalendářním 
roce nedošlo, trvá nadále nárok na osvobození, 

4) snižuje se sankce u poplatku ze současných 50% na 20%, čímž se vychází vstříc podnětům 
od občanů. V letošním roce byl zaznamenán zvýšený počet žádostí na její snížení. Jednalo se 
zejména o ty poplatníky, kteří poprvé zapomněli poplatek uhradit v termínu, a to z různých 
důvodů. Finanční postih za nesplnění poplatkové povinnosti považovali za neúměrně vysoký ve 
srovnání se sankcemi u ostatních platebních povinností a často pro ně představoval zatížení jejich 
rodinného rozpočtu (zejména u vícečetných rodin, či seniorů).  

Navýšení ve výši  50% sazby poplatku po termínu splatnosti je uplatňováno již od roku 2008 
v souladu  se zákonem o místních poplatcích. Bylo stanoveno při  spodní hranici daného 
sankčního rozpětí (maximální výše může činit až trojnásobek sazby). Letos se dotklo                      
4 243 dlužníků v celkové částce 1 326 792,00 Kč, nicméně převážnou část z nich tvoří dlužníci 
dlouhodobí, u nichž je vymahatelnost obtížná.   
 
Pro úplnost informací uvádíme, že termín splatnosti poplatku je od počátku jeho zavedení stále 
stejný a je jím 30. červen příslušného kalendářního roku. Občané mají půl roku na zaplacení, 
přičemž o blížícím se termínu splatnosti jsou informováni jak na webových stránkách města,                 
tak v regionálním tisku. Rovněž mají od r. 2010  možnost hradit poplatek prostřednictvím SIPO, 
kdy České poště, s.p. odesíláme v měsících únor - květen kompletní seznam předpisů všech 
plátců. Úhrada se jim provede automaticky v termínu, který si sami zvolí.  
 
Je třeba zmínit, že sankci u poplatku uplatňují i ostatní města, např. Olomouc a Hranice ve výši 
100%, Zlín 50%. 

       
 

Sazba poplatku – obecné informace  

Dle zákona o místních poplatcích se poplatková povinnost týká pouze fyzických osob, přičemž  
jedinými kritérii jsou: 
 

a)   existence trvalého pobytu v obci, popřípadě jiného pobytu u cizinců, kteří na území ČR 
dlouhodobě pobývají (bez ohledu na věk či faktickou produkci odpadu), 

b)   vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu,  ve kterých není 
nikdo trvale hlášen (vzniká za každou takovou nemovitou věc), přičemž má-li vlastnické 
právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně (bez ohledu na faktické 
užívání nemovitosti).  



Sazba poplatku je stanovena v roční výši za každého poplatníka. Je upravena v ustanovení             
§ 10b odst. 5  zákona o místních poplatcích a skládá se ze dvou částek: 

a)  z částky, jejíž zákonnou horní hranicí je až 250 Kč za osobu a kalendářní rok,  

b) z částky stanovené  na základě skutečných nákladů obce předchozího 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.               

 
První část sazby je plně v kompetenci zastupitelstva obce, aniž by byla v obecně závazné vyhlášce 
zdůvodňována. Do této části sazby se promítá především vůle obce přispívat na provoz systému 
nakládání s komunálním odpadem z vlastních prostředků. Statutární město Přerov (dále jen „město“) 
dlouhodobě provádí výpočet i u této složky poplatku na základě zbývajících nákladů na celý systém,               
i když řada obcí tuto zákonem stanovenou částku považuje za fixní jako např. Olomouc, či Prostějov.  
 
Druhá část sazby se odvozuje od skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 
odpadu předchozího kalendářního roku, a to rozúčtováním na jednoho poplatníka. Skutečnými 
náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu od fyzických osob (nikoliv tedy na provoz celého systému nakládání                           
s komunálními odpady). Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu                   
na osobu musí obec provádět každoročně, a to  i v případech, kdy se výše poplatku nemění a vyhlášku 
není třeba novelizovat.  
 
 
Kalkulace sazby poplatku na rok 2018  
 
Podkladem pro kalkulaci sazby poplatku na rok 2018 byly údaje k 31.12.2016 získané z účetnictví 
města, ze Závěrečného účtu a výroční zprávy za rok 2016, z Odboru správy majetku a komunálních 
služeb, Kanceláře tajemníka, dále údaje k 30.09.2017 z Odboru evidenčních správních služeb                   
a obecního živnostenského úřadu a Odboru ekonomiky. 

Na základě podkladů doložených Odborem správy majetku a komunálních služeb činily celkové 
náklady na komunální odpad (dále jen „KO“) ke dni 31.12.2016 celkem  30 729 647,52 Kč.                      
Ve srovnání s rokem 2015 došlo k jejich zvýšení  o 1 767 304,54 Kč.  Nicméně nejednalo se o růst 
nákladů u všech nákladových položek.    
 
Ke zvýšení nákladů došlo zejména: 
a) u nákladů na tříděný KO o 1 612 011,65 Kč, a to jak z důvodu zvýšení cen o míru  inflace,                 

tak vlivem navýšení svozu plastového odpadu a nápojových kartonů na dvojnásobek, kdy tyto 
náklady oproti roku 2015 vzrostly o 1 435 480,07 Kč,  

b) u nájmu za sběrné nádoby o 870 705 Kč, který město hradí Technickým službám města Přerova, 
s.r.o. na základě uzavřené nájemní smlouvy - nájemné činí  79 155 Kč/měsíc (v 11/2015 jim byly 
odprodány odpadové nádoby na směsný KO za celkovou částku 4 039 423,00 Kč. Od 12/2015 je 
město již nenakupuje).  

 
Naproti tomu se snížily náklady: 
a) u rozvozu sběrných nádob o 477 284,50 Kč, neboť v roce 2016 se již žádné nádoby na sběr 

biologicky rozložitelného KO (tzv. BRKO) nerozvážely,  

a) u nákupu nádob na směsný KO o 342 257,74 Kč, které se v roce 2016 nenakupovaly,  

b) u nákupu nádob na tříděný KO o 132 863,30 Kč,  

c) u administrativy o 293 298,45 Kč, což souvisí s výše zmíněným prodejem odpadových nádob           
(v této položce byly v roce 2015 zahrnuty náklady na správu sběrných nádob - zajištění čistoty, 
údržby, oprav a obnov sběrných nádob, jejich označení informačními nápisy).    



Výpočet  
 
1) druhá část sazby – částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2016 na sběr a  svoz 

netříděného KO:  

Náklady na sběr a svoz netříděného KO 20 481 367 Kč  

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci  43 407 

Počet cizinců s  pobytem v obci  455 

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

 

 

                                                     462 

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

 

 

305 

  Počet poplatníků celkem 44 629 

 Náklady na 1 poplatníka/rok 

 Výpočet: 20 481 367 Kč : 44 629 

 

458,93 Kč  

Upravené náklady na 1 poplatníka/rok 

(max. 750 Kč dle zákona o místních poplatcích) 

 

459 Kč 

Rozdíl  nákladů na 1 poplatníka dle kalkulace  
a upravených nákladů (přeplatek) 

Výpočet: 458,93 Kč ˗ 459 Kč 

 

                                           

                                             - 0,07 Kč 
 

2) první část sazby – částka stanovená na základě zbývajících nákladů KO roku 2016:  

Celkové náklady na KO   30 729 647,52 Kč  

Odpočet nákladů na sběr a svoz netříděného KO  - 20 481 367 Kč  

Odpočet tržeb za sběr a svoz netříděného KO (zpětný odběr, 
ostatní – textil)  

 

- 385 948,60 Kč 

Ostatní náklady (režijní náklady) + 3 301 548,36 Kč 

Zbývající náklady celkem 13 163  880,28 Kč 

   Počet poplatníků celkem 44 629 

Náklady na 1 poplatníka 

Výpočet: 13 163 880,28 Kč : 44 629 

 

294,96 Kč 

Upravené náklady na 1 poplatníka 
Výpočet:  650 Kč (sazba r. 2013 až 2017) –  459 Kč     
 (skutečné náklady na netříděný KO) 

 

191 Kč 

Rozdíl  nákladů na 1 poplatníka dle kalkulace  
a upravených nákladů (doplatek města)  
Výpočet: 294,96 Kč – 191 Kč 
 

 

 

103,96 Kč 

 



Sazba poplatku zůstane zachována ve stávající výši jako v r. 2013 až 2017, tj. 650,- Kč (191 Kč            
+ 459 Kč).  Rozdíl mezi stanovenou sazbou poplatku a skutečnými náklady na poplatníka činí                
103,89 Kč /103,96 Kč + (-0,07 Kč)/.  Doplatek celkem by činil cca 4,6 mil. Kč a včetně úlev                          
a osvobození (k 30.09.2017 se týkaly 2 877 poplatníků, z toho 490 byla poskytnuta úleva ve výši 50%) 
by dosáhl cca 6,3 mil. Kč. Tento bude město doplácet z rozpočtu, stejně jako v minulých letech. 

 
Pro úplnost informací uvádíme, že do Rady města Přerova byla předložena i Varianta č. II, v níž sazba 
poplatku byla vyčíslena na 708 Kč /249 Kč, tj. maximální možná částka dle zákona  o místních 
poplatcích (250,- Kč) – 1 (z důvodu dělitelnosti sazby)  + 459 Kč/. V tomto případě by činil rozdíl  
mezi sazbou poplatku stanovenou v obecně závazné vyhlášce a skutečnými náklady na poplatníka 
45,89 Kč /45,96 + (-0,07 Kč)/. Doplatek celkem by představoval 2,0 mil. Kč a včetně úlev                          
a osvobození by dosáhl 3,9 mil. Kč, který by město doplácelo z rozpočtu. 
 
 
Přílohy:  
 

� Obecně závazná vyhláška č. …/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

� Obecně závazná vyhláška č. 5/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  

 


