
Důvodová zpráva: 

Dle novely zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen       

„zákon o místních poplatcích“), schválené  Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky dne 

15. 10. 2019, dochází s účinností od  1. 1. 2020 k výrazným změnám, které se dotýkají i místního poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (dále jen „poplatek za komunální odpad“). Do orgánů města je proto předkládána novela vyhlášky 

toto zohledňující včetně aktualizace sazby poplatku na příští rok v souladu se zákonnou povinností.  

 

A)   Legislativně technické změny: 

1) S ohledem na užívanou daňově právní terminologii se zavádí pojem správce poplatku jako 

označení orgánu, který provádí správu poplatku (čl. 1 odst. 2 vyhlášky). 

 

2)   Nově se vymezuje pojem poplatník ve vztahu k pobytu. Dle § 10b) odst. 1 se jím rozumí fyzická 

osoba přihlášená v obci. Na rozdíl od stávající právní úpravy je tento pojem blíže specifikován          

v § 16c zákona o místních poplatcích, přičemž se jedná o přihlášení k trvalému pobytu podle 

zákona o evidenci obyvatel, nebo v případě cizinců o ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu 

cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců          

(čl. 2 odst. 1 písm. a). 

 

3)   Lhůta pro ohlášení změny údajů se pro poplatníka ze stávajících zákonných 15 dní prodlužuje          

na 30 dní. Od 1. 1. 2020 je obec oprávněna stanovit tuto lhůtu delší. Navrhovanou změnou dojde  

ke sjednocení všech časových lhůt pro poplatníka (čl. 3 odst. 6 vyhlášky).  

 

4) Nové ustanovení v čl. 3 odst. 7 vyhlášky řeší situace, kdy správce poplatku disponuje určitými 

údaji potřebnými pro správu poplatku dle automatizovaných rejstříků, např. ID datové schránky, 

změna adresy trvalého pobytu poplatníka. 

 

5) Oproti stávajícímu stavu již není možné ve vyhlášce upravit, jakým způsobem se zvýší 

nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků, jako tomu bylo dosud. Nově je tato 

kompetence svěřena výlučně správci poplatku v rámci jeho rozhodnutí. Text týkající se 

navýšení poplatku je tak v čl. 7 odst. 2 vyhlášky nahrazen informativním převzetím zákonné 

úpravy stanovené v § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích vztahující se k danému poplatku, tj.: 

„Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na 

trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.“  

 

B) Sazba poplatku 

Povinnost platit daný poplatek se dle ustanovení § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích vztahuje na 

každou fyzickou osobu: 

a) která je přihlášená v obci (týká se i cizinců), 

b) která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není 

přihlášena žádná fyzická osoba (vzniká za každou takovou nemovitou věc), přičemž má-li vlastnické 

právo více osob, jsou povinni platit poplatek společně a nerozdílně (není zohledňováno skutečné 

užívání nemovitosti).  

 

Sazba poplatku je stanovena v roční výši za každého poplatníka. Dle ustanovení § 10b odst. 5  

zákona o místních poplatcích je složena ze dvou částek, které ve svém součtu tvoří sazbu poplatku,  

a to: 

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                 

na rozdíl od některých jiných obcí, které tuto částku považují za fixní jako např. Olomouc.  

 

Druhá část sazby se odvozuje od skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu předchozího kalendářního roku, a to rozúčtováním na jednoho poplatníka, kdy do 

celkového počtu poplatníků je nutno započíst poplatníky z obou výše uvedených skupin (klesající 

počet osob s trvalým pobytem na území města Přerova, kdy v letošním roce je dosavadní meziroční propad 

341 osob, se nepříznivě odráží ve výši poplatku). Skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které 

byly obcí vynaloženy pouze na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu od fyzických osob (nikoliv 

na provoz celého systému nakládání s komunálními odpady) a dle metodiky Ministerstva životního 

prostředí ČR se týkají směsného komunálního odpadu i objemného komunálního odpadu. 

 

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.  

 

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. Do kalkulace poplatku se zahrnují všichni poplatníci, přičemž celková částka 

osvobození a úlev včetně nedoplatků se do výpočtu nákladů nezahrnuje a nemá tak vliv na výši poplatku.  

Od roku 2006, vyjma roku 2013 a 2015, jde k tíži rozpočtu města rozdíl mezi sazbou stanovenou v obecně 

závazné vyhlášce a skutečnými náklady. Doplatek města na jednoho poplatníka se v jednotlivých letech 

pohyboval v rozmezí od 9,02 Kč do 111,03 Kč (např. v roce 2016 - 29,47 Kč, v roce 2017 - 60,75 Kč,         

v roce 2018 -  103,89 Kč, v roce 2019 – 107,03 Kč). Město kromě tohoto doplatku nese náklady spojené 

s osvobozením nebo poskytnutím úlevy od poplatkové povinnosti (dlouhodobě v částce 50% sazby 

poplatku). Ve stávající i navrhované vyhlášce je stanoveno 9 důvodů pro možnost uplatnění nároku na 

osvobození (úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti, z toho 3 jsou určené zákonem) a dále 2 důvody pro 

poskytnutí úlevy (částečné vyjmutí z poplatkové povinnosti). K 1. 11. 2019 se úlevy a osvobození  týkaly 

celkem 2 683 poplatníků.  

 

Podkladem pro kalkulaci sazby poplatku na rok 2020 byly údaje za kalendářní rok 2018 získané 

z účetnictví města, z Odboru správy majetku a komunálních služeb, Kanceláře tajemníka,  dále  údaje             

k  01.11.2019  z Odboru  evidenčních  správních  služeb  a  obecního živnostenského úřadu a Odboru 

ekonomiky (počet poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni nebo je jim poskytnuta úleva, mají                  

ve vlastnictví byt, rodinný dům, rekreační objekt a počet cizinců). 

 

Za rok 2018 na základě podkladů doložených Odborem správy majetku a komunálních služeb  

činily celkové náklady na komunální odpad (dále jen „KO“) 34 049 118 Kč (meziroční zvýšení                 

o 1 744 825 Kč), z toho náklady na netříděný KO 22 199 567,07 Kč (o 835 574,63 Kč meziroční 

nárůst). 

 

U netříděného komunálního odpadu byl nejvyšší nárůst zaznamenán u směsného KO, který se meziročně 

zvýšil o 673 515,82 Kč vzhledem k jeho množství (nárůst o 500 t) a tím cca o 1 000 ks vyššího počtu 

výsypů kontejnerů, dále o cca 1 500 vyššího počtu hodin úklidu kolem odpadových nádob a rovněž 

zvýšením jednotkových cen o míru inflace (1,7%).  

 

 



U tříděného komunálního odpadu vzrostly náklady zejména vlivem vyššího množství svezeného            

odpadu (u papíru o cca 100 t/rok a u skla o 50 t/rok), což znamenalo meziroční nárůst o 640 869,14 Kč.  

Ke zvýšení přispěl i nákup sběrných nádob na tříděný odpad, který byl oproti roku 2017 vyšší                      

o 215 123 Kč, viz tabulka č. 1: 

 

Tab. č. 1 

Náklady na KO za rok 2018 a 2017  (v Kč) 

 

 Rok 

 

2018 2017 

rozdíl 

2018-2017 

1) Netříděný KO    

Směsný KO 17 618 112,38 16 944 596,56 673 515,82 

Velkoobjemový odpad  1 562 742,89 1 614 742,00 -51 999,11 

Odpadkové koše 1 663 492,00 1 494 980,00 168 512,00 

Administrativa 405 359,80 359 813,88 45 545,92 

Nájem sběrných nádob 949 860,00 949 860,00 0 

Celkem 22 199 567,07 21 363 992,44 835 574,63 

2) Tříděný KO    

Tříděný  KO (papír, 

plast, sklo, nápojové  

kartóny) 

 

 

8 206 943,14 7 566 074,00 640 869,14 

Sběrné dvory 1 231 954,00 1 225 398,00 6 556,00 

Biologický rozl. odpad 

(BRKO) 

 

1 392 872,49 1 387 795,20 5 077,29 

Nebezpečný odpad 423 299,30 381 674,36 41 624,94 

Nákup nádob na tříděný 

KO 

 

   594 482,00 379 359,00 215 123,00 

Celkem 11 849 550,93 10 940 300,56 909 250,37 

3) CELKEM 

NÁKLADY NA KO 

 

34 049 118,00 32 304 293,00 1 744 825,00 

 

Vysvětlivky: 

Směsný KO - náklady na svoz a následné odstranění odpadů, pytlový sběr, úklid stanovišť kontejnerů            

a velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“) 

Velkoobjemový odpad - přistavování a svoz VOK jaro - podzim, VOK umístěné ve sběrných dvorech, 

celoročně přistavené VOK (Tovačovská, Škodova apod.) 

Tříděný KO - náklady na svoz a následné nakládání s odpady (dotřídění) 

Sběrné dvory - náklady na provoz 

Biologicky rozložitelný odpad - náklady na svoz a využití na kompostárně 

Nebezpečný odpad - jarní a podzimní svoz, náklady na předání nebezpečných odpadů přijatých                

ve sběrných dvorech k využití nebo odstranění 

Administrativa - průběžná evidence, harmonogram VOK, správa sběrných nádob 

Nákup nádob - cena se skládá ze dvou položek, a to nákupu (cena za odpadovou nádobu) a pořízení (cena 

za označení a umístění)  

 



Tab. č. 2 

Kalkulace sazby poplatku na rok 2020  

1) druhá část sazby – částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2018 na sběr a  svoz 

netříděného KO:  

Náklady na sběr a svoz netříděného KO 22 199 567,07 Kč  

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci  42 590 

Počet cizinců s  pobytem v obci  442 

Počet poplatníků, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou            

k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena 

žádná fyzická osoba  

 

                                                405 

Počet poplatníků, kteří mají ve vlastnictví byt, nebo rodinný dům, 

ve kterých není k trvalému pobytu hlášena žádná fyzická osoba 

 

                                            317 

 Počet poplatníků celkem 43 754 

 Náklady na 1 poplatníka/rok 

 Výpočet: 22 199 567,07 Kč : 43 754 

 

507,37 Kč  

 Upravené náklady na 1 poplatníka/rok 

 (max. 750 Kč dle zákona o místních poplatcích) 

 

507 Kč 

Rozdíl  nákladů na 1 poplatníka dle kalkulace  

a upravených nákladů  

Výpočet: 507,37 Kč ˗ 507,00 Kč 

 

                                     

  0,37 Kč 

 

2) první část sazby – částka stanovená na základě zbývajících nákladů KO roku 2018:  

Celkové náklady na KO   34 049 118,00 Kč  

Odpočet nákladů na sběr a svoz netříděného KO  - 22 199 567,07 Kč  

Odpočet tržeb za sběr a svoz netříděného KO (zpětný odběr, 

ostatní – textil)  

 

- 378 491,40 Kč 

Ostatní náklady (režijní náklady) + 3 929 214,77 Kč 

Zbývající náklady celkem 15 400 274,30 Kč 

    Počet poplatníků celkem 43 754 

Náklady na 1 poplatníka 

Výpočet: 15 400 274,30 Kč : 43 754 

 

351,97 Kč 

Upravené náklady na 1 poplatníka (max. výše dle zákona                    

250 Kč)  

Výpočet: 700 Kč – 507 Kč 

 

 

193 Kč 

 

 

Návrh na výši sazby poplatku na rok 2020  

 

Sazba poplatku zůstane i nadále zachována ve stávající výši jako v letošním roce, tj. 700 Kč  (193 Kč 

dle upravené 1. složky sazby poplatku + 507 Kč dle skutečně vynaložených nákladů na sběr a svoz 

netříděného KO).   



Doplatek na jednoho poplatníka, tj. rozdíl mezi stanovenou sazbou poplatku a skutečnými náklady, činí 

159,34 Kč (158,97 Kč + 0,37 Kč), v případě všech poplatníků bude činit cca 7,0 mil. Kč a včetně 

osvobození a úlev dosáhne cca 8,7 mil. Kč. Stejně jako v předchozích letech jde k tíži rozpočtu města. 

 

Pro úplnost informací uvádíme, že do Rady města Přerova byly předloženy další dvě varianty, přičemž 

sazba poplatku v jedné variantě byla stanovena ve výši 730 Kč (223 Kč dle upravené 1. složky sazby 

poplatku + 507 Kč dle skutečně vynaložených nákladů na netříděný KO) a ve druhé variantě 750 Kč           

(243 Kč dle upravené 1. složky sazby poplatku + 507 Kč dle skutečně vynaložených nákladů na netříděný 

KO). 

 

C) Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 31.10.2019 

Příjem 28 440 27 930 27 711 27 616 27 612 27 258 28 247 

 

Pozn.: v letech 2013 – 2018 činila sazba poplatku 650 Kč 

 

D) Právní rozbor vyhlášky  

Návrh vyhlášky byl zaslán Ministerstvu vnitra ČR, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly.                

Dne 27. 11. 2019 zaslalo MV ČR právní rozbor, dle kterého je nutné provést ve vyhlášce některé 

legislativně-technické úpravy. Do textu vyhlášky byly před projednáním Radou města Přerova úpravy 

požadované právním rozborem MV ČR zapracovány.   

 

 

 

 

Přílohy:  

 Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2019, o místním poplatku za provoz systému 

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

 Příloha č. 2 –  Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému 

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

znění 

 
 


