
Příloha č. 6 

 

 

Komentář k nedoplatkům u poplatku za komunální odpad 

 
Poplatek za komunální odpad je ve srovnání s ostatními místními poplatky charakteristický 

tím, že je u něho evidován kromě nejvyššího počtu poplatníků i nejvyšší počet dlužníků, 

nicméně procento dlužníků k počtu poplatníků je od r. 2010 cca stejné a pohybuje se kolem 

8 %. Nedoplatek dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „daňový řád“), lze vymáhat 6 let, maximální možná lhůta je 20 let od jejího počátku 

(některými úkony dochází k přerušení běhu lhůty, či se staví). 

 

 

1) Nedoplatky  

 

K datu 31.10.2018 byly evidovány nedoplatky celkem ve výši 10 990 456,65 Kč, z toho:  

 v rozvaze 10 370 149,65 Kč (3 715 dlužníků,  tj. 8,1 % z počtu evid. poplatníků), 

 v podrozvaze 620 307,00 Kč (236 dlužníků) z důvodu nedobytnosti  

(jedná se o dlužníky, u kterých bylo dosavadní vymáhání neúspěšné nebo nemají žádný 

postižitelný majetek a jsou předluženi - exekuce dalších věřitelů).  

 

 

Nedoplatky se týkají převážně dlužníků dlouhodobých, tzn. že jsou u nich evidovány 

nedoplatky za několik let; z celkového počtu 3 715 dlužníků v rozvaze je „pouze“                  

679 dlužníků, tj. 18,3 %, kteří dluží poplatek za 1 rok (529 620,00 Kč).  

 

Nejvyšší částka nedoplatků je evidována u nezletilých poplatníků. K 31.10.2018                

u 902 z nich (tj. u 12,6 % z jejich celkového počtu) byly evidovány celkem ve výši 

2 049 604,00 Kč. Jedná se převážně o děti, za které není poplatek dlouhodobě hrazen.                  

Dle dřívější legislativy nebylo možné poplatek, který byl vyměřen nezletilému do 31.12.2012, 

vymáhat po jeho zákonnému zástupci, či opatrovníkovi. Na základě nálezu Ústavního soudu 

Pl. ÚS 9/15 ze dne 08.08.2017 odpovědnost  za neuhrazení poplatku za nezletilého nese zcela 

jeho zákonný zástupce, či opatrovník. Nicméně vzhledem k tomu, že se jedná převážně                      

o osoby ze sociálně slabých skupin, je vymáhání nedoplatků obtížné.  

 

Další početnou skupinu dlužníků tvoří poplatníci, kteří mají trvalý pobyt na úřední adrese 

magistrátu, tj. v Bratrské ul. 34. K datu 31.10.2018 bylo z celkového počtu poplatníků                

2 493 poplatníků, kteří zde mají trvalý pobyt, evidováno 817 dlužníků (tj. 32,8 % z jejich 

celkového počtu), kteří dlužili celkem  2 944 204,99 Kč.  

 

Vysoká část nedoplatků (1 179 201,16 Kč) je rovněž evidována u poplatníků s místem 

trvalého pobytu v sociálně odloučených lokalitách (ul. Škodova, Kojetínská, Husova, 

Tovačovská). K 31.10.2018 zde z celkového počtu 898 osob bylo 313 dlužníků. Úspěšnost 

vymáhání je u této kategorie dlužníků rovněž nízká.     

 

         

 



       

2) Způsob vymáhání nedoplatků 

 

V případě, že poplatek není uhrazen včas nebo ve správné výši, je vyměřen hromadným 

předpisným seznamem, případně platebním výměrem, a to včetně uplatnění sankce ve výši 

20 % sazby poplatku (v letech 2008-2017 navýšení představovalo 50 % sazby, od 01.01.2018 

bylo sníženo na 20 % sazby).  

 

V souladu s daňovým řádem  je před samotným vymáhacím procesem zasíláno upozornění 

na nedoplatek (většinou u krátkodobých dlužníků). V letošním roce bylo dosud odesláno 

celkem 1 200 ks. V případě, že nedoplatek není uhrazen ani v náhradní lhůtě splatnosti, 

dochází k samotnému vymáhání, např. srážkami ze mzdy, z účtu, z důchodu apod., kterému 

nejprve předchází zjištění majetkových poměrů. Celkem bylo v letošním roce prověřeno                

1 760 dlužníků a vydáno 106 ks exekučních příkazů k provedení daňové exekuce  (mezi 

počtem prověřovaných dlužníků a vydanými exekučními příkazy je zjevný nepoměr, což je 

způsobeno rostoucím počtem dlužníků, kteří nejsou zaměstnáni, nebo nelze provádět srážky               

ze mzdy, protože mají exekuce jiných věřitelů, nevlastní žádný účet aj.).  
 

V případě, že daňová exekuce byla neúspěšná, případně nebyl zjištěn žádný finanční majetek, 

zaměstnavatel, případně dlužník není příjemcem důchodu nebo jeho příjem je nízký a srážky 

nelze provádět, je Exekutorskému úřadu Přerov, JUDr. Lukáši Jíchovi nejprve zaslán 

jmenný seznam dlužníků k lustraci. K tomuto postupu dochází vzhledem k tomu, že značná 

část dlužníků je opakujících se, má dluhy i u jiných věřitelů a vzhledem k jejich nemajetnosti 

je pohledávka často nevymahatelná. U dlužníků, u nichž je zjištěno, že existuje reálná 

možnost vymožení pohledávek, je následně zpracován návrh na nařízení exekuce, který je 

postoupen k vymáhání včetně jednotlivých exekučních titulů. V letošním roce bylo zasláno 

celkem 63 ks těchto návrhů. V opačném případě končí nedoplatky dlužníků z důvodu 

nedobytnosti na podrozvaze. Nicméně i nadále se sledují jejich majetkové poměry za účelem 

vymožení nedoplatků.  

 

Do insolvenčního řízení byly během letošního roku přihlášeny pohledávky 42 dlužníků. 

 

Jedním z osvědčených způsobů ke snižování nedoplatků je bezdlužnost žadatele vůči 

městu a jím zřízeným příspěvkovým organizacím, která je rozhodujícím kritériem při 

posuzování jeho požadavku na přidělení bytu, umístění v Domově pro seniory, prominutí 

poplatků z prodlení apod.   

 

 

V Přerově dne 21.11.2018 


