
Důvodová zpráva: 

Statutární město Přerov má na svém území zaveden místní poplatek za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v souladu se zákonem                           

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních 

poplatcích“).  Do orgánů města je předkládána novela stávající Obecně závazné vyhlášky č. 7/2019 

týkající se: 

 

a)   výše sazby poplatku na příští rok,  

b)   zrušení   osvobození  od  poplatku  pro  poplatníky,  kteří   mají   místo  trvalého  pobytu                

v  sídle ohlašovny   Magistrátu   města   Přerova,  Bratrská  709/34,  Přerov I – Město,              

750 02  Přerov  2,  přičemž na území města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt, 

které je uvedeno v čl. 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky. 

 

 

ad a)  výše sazby poplatku na příští rok  

Dle § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích se poplatková povinnost vztahuje na každou fyzickou 

osobu, která:  

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

b)   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, a to na rozdíl od některých jiných obcí, které tuto částku považují za fixní jako např. 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, kdy do 

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

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 

(50 % sazby poplatku), 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.  

Podkladem pro kalkulaci sazby poplatku na rok 2021 byly údaje k 31.12.2019 získané z účetnictví 

města, z Odboru správy majetku a komunálních služeb (dále jen „odbor MAJ“), Kanceláře tajemníka, 

dále údaje k 02.11.2020 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). 

Na základě podkladů doložených odborem MAJ ke dni 31.12.2019 činily celkové náklady                     

na komunální odpad (dále jen „KO“) 34 379 548,62 Kč, z toho náklady na netříděný KO 

22 046 426,39 Kč. Meziročně došlo k celkovému nárůstu o 330 430,62 Kč.  

  

Ke zvýšení nákladů došlo jak vlivem růstu cen z důvodu inflace, tak zvýšením četností svozu papíru                 

(u devadesáti nejvíce přeplňovaných kontejnerů se zvedla četnost svozu na 2 x týdně), zavedením svozu 

kovů a růstem výdajů na úklid stanovišť určených pro pytlový sběr (pro nakládku odpadů bylo nutno 

použít nakladač, přičemž za tuto službu byla uhrazena částka 120 000 Kč).  

  
 

Tab. 1 

Náklady na KO za rok  2019 a 2018 (v Kč) 

 

 Rok 

 

2019 2018 

rozdíl 

2019-2018 

1) Netříděný KO    

Směsný KO 17 301 296,25 17 618 112,38 -316 816,13 

Velkoobjemový odpad  1 700 299,12 1 562 742,89 137 556,23 

Odpadkové koše 1 700 456,00 1 663 492,00 36 964,00 

Administrativa 394 515,02 405 359,80 -10 844,78 

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

Celkem 22 046 426,39 22 199 567,07 -153 140,68 

2) Tříděný KO    

Tříděný  KO (papír, 

plast, sklo, nápojové  

kartóny) 

 

 

8 817 770,06 8 206 943,14 610 826,92 

Sběrné dvory 1 319 941,80 1 231 954,00 87 987,80 

Biologický rozl. odpad 

(BRKO) 

 

1 504 012,57 1 392 872,49 111 140,08 

Nebezpečný odpad 350 703,30 423 299,30 -72 596,00 

Nákup nádob na tříděný 

KO 

 

   340 694,50 594 482,00 -253 787,50 

Celkem 12 333 122,23 11 849 550,93 483 571,30 

3) CELKEM 

NÁKLADY NA KO 

 

34 379 548,62 34 049 118,00 330 430,62 

 

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. 2 

Kalkulace sazby poplatku na rok 2021  

1) druhá část sazby – částka stanovená na základě skutečných nákladů roku 2019 na sběr a svoz 

netříděného KO:  

Náklady na sběr a svoz netříděného KO 22 046 426,39 Kč  

Počet obyvatel s trvalým pobytem v obci  42 207 

Počet cizinců s pobytem v obci  464 

Počet poplatníků, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou             

k individuální rekreaci, ve které není k trvalému pobytu hlášena 

žádná fyzická osoba  

 

                                                

285 

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

ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 

 

                                              442 

 Počet poplatníků celkem 43 398 

 Náklady na 1 poplatníka/rok 

 Výpočet: 22 046 426,39 Kč : 43 398 

 

508,01 Kč  

Upravené náklady na 1 poplatníka/rok 

(max. 750 Kč dle zákona o místních poplatcích) 

 

508 Kč 

Rozdíl nákladů na 1 poplatníka (upravené náklady – náklady dle 

kalkulace) 

 

- 0,01 Kč 

 

2) první část sazby – částka stanovená na základě zbývajících nákladů KO roku 2019:  

Celkové náklady na KO   34 379 548,62 Kč  

Odpočet nákladů na sběr a svoz netříděného KO  - 22 046 426,39 Kč  

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

ostatní – textil)  

 

- 403 439,50 Kč 

Ostatní náklady (režijní náklady) + 4 074 625,28 Kč 

Zbývající náklady celkem 16 004 308,01 Kč 

    Počet poplatníků celkem 43 398 

Náklady na 1 poplatníka 

Výpočet: 16 004 308,01 Kč : 43 398 

 

368,78 Kč 



Upravené náklady na 1 poplatníka (maximální výše  

dle zákona 250 Kč) 

Výpočet:  700 Kč –  508 Kč     

 

 

                                          192 Kč  

 

Návrh na výši poplatku na rok 2021  

 

Sazba poplatku zůstane i nadále zachována ve stávající výši jako v letech 2019 a 2020, tj. 700 Kč 

(192 Kč dle upravené 1. složky sazby poplatku + 508 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 

v tomto případě 176,79 Kč /(368,78 – 192) + 0,01/. Celkový doplatek by činil cca 7,7 mil. Kč a včetně 

předpokládaných úlev a osvobození (k 02.11.2020 se týkaly 2 671 poplatníků, ve výpočtu se však již 

počítá se zrušením osvobození pro stávajících 852 poplatníků s trvalým pobytem na ohlašovně), by 

dosáhl cca 8,8 mil. Kč, který by město stejně jako v minulých letech doplácelo z rozpočtu.  

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 (222 Kč dle upravené 1. složky sazby 

poplatku + 508 Kč dle skutečně vynaložených nákladů na netříděný KO) a ve druhé variantě 750 Kč           

(242 Kč dle upravené 1. složky sazby poplatku + 508 Kč dle skutečně vynaložených nákladů na 

netříděný KO). 

 

Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 31.10.2020 

Příjem 28 440 27 930 27 711 27 616 27 612 27 258 28 783 27 760 

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

 

 

ad b) zrušení osvobození od poplatku pro poplatníky, kteří mají místo trvalého pobytu v sídle 

ohlašovny Magistrátu města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov I – Město, 750 02 Přerov 2, 

přičemž na území města se nezdržují a není znám jejich skutečný pobyt dle čl. 6 odst. 2 

písm. f) OZV č. 7/2019  

 

Nárok na osvobození (úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti), kromě toho, které je stanovené zákonem,                   

a poskytnutí úlevy (částečné vyjmutí z poplatkové povinnosti) je zcela v kompetenci dané obce.                 

Ve stávající OZV č. 7/2019 je stanoveno devět různých důvodů pro možnost přiznání nároku na 

osvobození, z nichž tři jsou určené zákonem, poskytnutí úlevy je možné ze dvou důvodů, viz čl. 6 

citované vyhlášky. K 30.09.2020 bylo od poplatku osvobozeno 2 374 poplatníků, úlevy se týkaly                    

304 poplatníků.  

 

Důvodem navrhovaného zrušení osvobození jsou občané s místem trvalého pobytu v sídle ohlašovny, 

kteří se na území města Přerova stále zdržují a vytváří komunální odpad, ale poplatek nehradí. Pro 

správce poplatku tato situace představuje obtížnost ve zjišťování a prokazování jejich skutečného 

výskytu důkazními prostředky za účelem zpoplatnění. Nelze vyloučit, že někteří mohou být hlášeni na 

úřední adrese ze spekulativních důvodů. Trvalý pobyt na ohlašovně je poměrně častým jevem u osob, 

které žijí v podnájmu a nájemce jim v dané nemovitosti neumožní zřízení trvalého pobytu. 

 

V současné době máme z celkového počtu 2 315 poplatníků s trvalým pobytem na této adrese 

osvobozeno 852 poplatníků (36%), kterých by se navrhovaná změna v příštím roce dotkla. Je zřejmé,             

že část z nich bude nemajetná a vymahatelnost tak bezvýsledná. S takovými případy se ale setkáváme            

i u poplatníků s místem pobytu na jiných adresách. Nicméně předpokládáme, že určitý pozitivní dopad 

na celkový příjem u daného poplatku to mít bude. V dané souvislosti je potřeba zmínit, že řádné plnění 



poplatkových povinností je jednou z podmínek pro případné přidělení obecního bytu.  

 

Postoj měst k problematice není jednoznačný. Většina z nich však osoby přihlášené na úřední adrese 

neosvobozuje a poplatek hradit musí, stejně jako ostatní občané. Tak je tomu např. v Olomouci,     

Lipníku nad Bečvou, Prostějově, Hranicích, Frýdku-Místku a Českém Těšíně. Od 01.01.2019 přistoupila 

ke zrušení osvobození např. Ostrava, v minulosti např. Nový Jičín a Havířov.  

 

Návrh na zrušení osvobození je od 01.01.2021, stejně jako v současně předkládaném návrhu pro 

orgány města týkající se Obecně závazné vyhlášky č. 10/2019, o místním poplatku ze psů, 

v platném znění, a to z důvodu jednotného přístupu k této kategorii poplatníků u obou místních 

poplatků, u nichž je toto osvobození zavedeno.  

 

 

 

Přílohy:  

• Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 

č.7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů   

• Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č.7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

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

 

 


