
Důvodová zpráva: 

Od 01.01.2022 je obec oprávněna zpoplatnit na svém území komunální odpad dle zákona                               

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

poplatcích“) prostřednictvím dvou nových místních poplatků, a to: 

a)  poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, 

b)  poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. 

 

 

Ad a)  

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je paušální forma poplatku, tzn. že není 

vázán na skutečnou produkci odpadu. Z hlediska základních konstrukčních prvků je obdobný 

dosavadnímu místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů zavedenému na území statutárního města Přerova již od 

01.01.2002, s drobnými modifikacemi (zejména pokud jde o okruh poplatníků z vlastnictví nemovité 

věci a sazby poplatku). 

 

Ad b)  

Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je založen na skutečném množství 

vyprodukovaného odpadu, který byl odložen do soustřeďovacích nádob nebo na určená místa, 

popřípadě na kapacitě soustřeďovacích prostředků objednaných pro poplatkové období. 

  

Pracovní skupina pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem se na svém jednání dne 

11.02.2021 shodla na zavedení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. 

 

Zásadní navrhované změny v předkládané obecně závazné vyhlášce oproti stávající Obecně 

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

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 9/2020 

(dále jen „OZV č. 7/2019“) jsou následující: 

1) zpoplatnění právnických osob jako vlastníků nemovitých věcí, v nichž není přihlášená žádná 

fyzická osoba, 

2) výše sazby poplatku, 

3) úprava osvobození od placení poplatku, 

4) zrušení úlev. 

 

ad 1)  

Podle ustanovení § 10e zákona o místních poplatcích je poplatníkem: 

a) fyzická osoba přihlášená v obci (týká se i cizinců) nebo 

b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které 

není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce. 

 

Okruh poplatníků z titulu vlastnictví nemovité věci se nově rozšiřuje i o právnické osoby, svěřenské 

fondy, podílové fondy a fondy obhospodařované penzijní společností (např. firma v části budovy bude 

mít prostory na podnikání a v části pro bydlení, kde není nikdo trvale hlášen, tzn. že za každý takový 

byt je povinna hradit poplatek).  

 

 

ad 2)  

Sazba poplatku musí být stanovena v obecně závazné vyhlášce, přičemž podle § 10h odst. 1 zákona             



o místních poplatcích nesmí překročit částku 1 200 Kč. Nová legislativní úprava zachovala 

paušální charakter poplatku, ale opustila model dvousložkové sazby (částka 250 Kč za osobu                 

a kalendářní rok a částka stanovená na základě skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného 

komunálního odpadu až 750 Kč za osobu a kalendářní rok) a obce již nejsou povinny stanovenou 

výši poplatku v obecně závazné vyhlášce rozúčtovat. Současně nově odpadla povinnost vázat tento 

místní poplatek na skutečné náklady, které obci na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu 

vznikly za předchozí rok. Nicméně řada obcí náklady vzniklé při nakládání s komunálním odpadem 

bude i nadále promítat do výše poplatku (nově dle sdělení Ministerstva financí ČR však již nelze 

zahrnout režijní náklady administrativních pracovníků podílejících se na správě daného poplatku).  

Dle údajů Odboru správy majetku a komunálních služeb činily v roce 2020 náklady na 

komunální odpad (dále jen „KO“) celkem 35 387 513,54 Kč, z toho náklady na netříděný odpad 

21 974 284,67 Kč, viz níže: 

 

Náklady na KO za rok  2020 a 2019 (v Kč) 

 

 Rok 

 

2020 

 

2019 

rozdíl 

2020-2019 

1) Netříděný KO    

Směsný KO 17 577 253,04 17 301 296,25 275 956,79 

Velkoobjemový odpad  1 209 052,91  1 700 299,12 -491 246,21 

Odpadkové koše 1 864 462,00 1 700 456,00 164 006,00 

Administrativa TSMPr 373 656,72 394 515,02 -20 858,30 

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

Celkem 21 974 284,67 22 046 426,39 -72 141,72 

2) Tříděný KO    

Tříděný  KO (papír, plast, sklo, 

nápoj. kartóny) 

 

9 932 754,03 

 

8 817 770,06 

 

1 114 983,97 

Sběrné dvory 1 244 484,00 1 319 941,80 -75 457,80 

Biologický rozl. odpad (BRKO) 1 673 422,61 1 504 012,57 169 410,04 

Nebezpečný odpad 313 762,23 350 703,30 -36 941,07 

Nákup nádob na tříděný KO 248 806,00 340 694,50 -91 888,50 

Celkem 13 413 228,87 12 333 122,23 1 080 106,64 

3) CELKEM NÁKLADY NA 

KO 

 

35 387 513,54 

 

34 379 548,62 1 007 964,92 

 

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)  

 

 



Výpočet sazby poplatku na rok 2022 

 

Počet poplatníků k 31.10.2021 dosáhl celkem 42 931 (42 186 osob s pobytem na území města +              

ohlášených 745 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, kde není nikdo trvale 

hlášen). 

Sazba poplatku činí: 35 387 513,54 : 42 931  = 824,29 Kč 

 

Návrh na výši sazby poplatku na rok 2022 

Sazba poplatku zůstane i nadále zachována ve stávající výši jako v letech 2019 až 2021,                             

tj. 700 Kč. Doplatek sazby na 1 poplatníka činí 124,29 Kč. Celkový doplatek tak dosáhne cca                         

5 300 tis. Kč a včetně osvobození vzroste cca na 6 400 tis. Kč. 

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

sazba poplatku v jedné variantě byla stanovena ve výši 750 Kč (doplatek sazby na 1 poplatníka by činil 

74,29 Kč, celkový doplatek by dosáhl cca 3 100 tis. Kč a včetně osvobození by vzrostl cca na                          

4 300 tis. Kč) a ve druhé variantě ve výši 800 Kč (doplatek sazby na 1 poplatníka by činil 24,29 Kč, 

celkový doplatek by dosáhl cca 1 000 tis. Kč a včetně osvobození by vzrostl cca na 2 250 tis. Kč).  

 

Na jednání Pracovní skupiny pro optimalizaci systému nakládání s komunálním odpadem dne 

21.09.2021 se přítomní členové shodli na navýšení sazby poplatku. Důvodem je rostoucí výše nákladů 

na systém odpadového hospodářství. Legislativní změny od roku 2021 s sebou přináší zejména 

zavedení poplatkové povinnosti za uložení odpadů na skládku i pro obce, na jejichž katastrálním území 

se skládka nachází. S využitím tzv. „třídící slevy pro obce“ se jedná o částku 500 Kč/t uloženého 

odpadu a bez této slevy skládkovací poplatek činí 800 Kč/t. Tato částka se bude pravidelně zvyšovat až 

do roku 2029 na finálních 1 850 Kč.  

 

Ke zvýšení místního poplatku od roku 2022 přistoupili např. již v Kutné Hoře (zvýšení na 750 Kč), 

naopak v Olomouci zůstane výše stejná (804 Kč).   

 

Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 31.10.2021 

Příjem 28 440 27 930 27 711 27 616 27 612 27 258 28 783 28 182   27 466 

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

 

Ad 3) 

Ve stávající OZV č. 7/2019 je stanoveno 8 možností osvobození od poplatkové povinnosti a 2 úlevy. 

K 31.10.2021 byl přiznán nárok na osvobození 1 586 poplatníkům, úlevy 279 poplatníkům, tj. celkem 

1 865 osobám. V navrhované vyhlášce jsou zachována osvobození, pouze u některých z nich dochází 

k drobné úpravě na základě zákona o místních poplatcích. Nad rámec tohoto osvobození dochází 

z důvodu změny legislativy k rozšíření osvobození pro statutární město Přerov z titulu vlastnictví 

nemovitých věcí na území města, neboť by bylo neefektivní, aby si daný poplatek hradilo samo sobě.  

Nově navržené osvobození s ohledem na změnu legislativy:  

„Od poplatku se osvobozuje statutární město Přerov, kterému poplatková povinnost vznikla z důvodu 

vlastnictví nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášená žádná fyzická osoba a která se nachází na území této obce.“ 

 

 

 



Ad 4) 

Úlevy se zrušují. 

Dosud se úleva poskytuje osobě, které poplatková povinnost vznikla z důvodu: 

a) vlastnictví nemovité věci zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná 

fyzická osoba a která se nachází na území této obce, a to ve výši 350 Kč (k 31.10.2021 se týkalo 

261 osob). 

b) přihlášení v obci 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, a to ve výši 350 Kč (k 31.10.2021 

se týkalo 18 osob). 

 

Ad a)  

Původně byla tato úleva v návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství zachována. Ministerstvo vnitra ČR, odbor dozoru a kontroly veřejné správy 

ve svém právním rozboru ze dne 13.10.2021 však sdělilo, že dané ustanovení je v rozporu se zákonem 

a mj. uvedlo, že nelze poskytnout úlevu celé kategorii poplatníků, viz citace:           

“Z důvodové zprávy k novele zákona o místních poplatcích jednoznačně vyplývá, že zákonodárce staví 

obě kategorie (včetně všech podkategorií na roveň, neboť každá z nich platí paušalizovaný poplatek za 

jednotlivou možnost využívat obecní systém odpadového hospodářství, přičemž ta je pro ně zásadně 

stejná (možnost odkládat veškerý komunální odpad vznikající na území obce při nepodnikatelské 

činnosti fyzické osoby). Uvedenou zákonodárcem nastavenou spravedlnost, resp. rozvržení poplatkové 

povinnosti mezi naroveň postavené poplatkové subjekty, nemohou obce obcházet osvobozením,                     

či úlevami od poplatku, které jsou toliko navázány na prostou příslušnost osoby k té kategorii či 

podkategorii zákonem vymezených poplatníků (osvobození nebo úleva není v takovém případě 

podmíněna naplněním dalších podmínek, v nichž se zrcadlí legitimní a objektivní a racionální důvody, 

které ospravedlňují odlišné, potažmo preferenční zacházení s určitými skupinami poplatníků).“    

Vzhledem k výše uvedenému je navrženo zrušení úlevy, neboť od počátku jejího zavedení (dříve se 

jednalo o osvobození) byla cílena na celou kategorii těchto poplatníků z důvodu sezónnosti využívání 

předmětných nemovitostí, nikoliv jen na určitou skupinu osob z této kategorie a rovněž byl zohledněn 

pytlový sběr v zahrádkářských lokalitách, který se však již výrazně snížil a byl nahrazen odpadovými 

nádobami, což s sebou přineslo zvýšení nákladů (četnost svozu, úklid stanovišť apod.). Je třeba vzít 

v úvahu i skutečnost, že sazba poplatku u vlastnictví jakékoliv nemovité věci (bytu, rodinného domu 

nebo stavby pro rodinnou rekreaci, kde není nikdo trvale hlášen) je dle zákona o místních poplatcích 

stanovena za nemovitost bez ohledu, kolik lidí ji užívá a produkuje odpad, tito poplatníci jsou již tak 

defacto zvýhodněni. Některé tyto nemovitosti jsou celoročně obývané, jiné nikoliv, či částečně, což 

vzhledem k charakteru zavedeného poplatku je ale irelevantní, neboť poplatek má paušální charakter.    

 

 

Ad b) 

Důvodem pro zrušení úlevy je velmi nízký počet poplatníků, u kterých byl nárok uplatněn (v letošním 

roce je jich 18). V této souvislosti je třeba zmínit, že povinnost zařadit se do obecního systému 

odpadového hospodářství a podrobit se zpoplatnění je uložena všem fyzickým osobám, přičemž 

fyzické osoby, které používají sběrnou nádobu, pro kterou není zřízeno veřejně přístupné stanoviště, 

jsou povinny tuto nádobu umístit na veřejné prostranství snadno přístupné vozidlům pro svoz tohoto 

odpadu a nejpozději v den svozu tuto nádobu uklidit (čl. 10 odst. 4 Obecně závazné vyhlášky                     

č. 6/2021, o stanovení obecného systému odpadového hospodářství s účinností od 01.01.2022,                 

čl. 9 odst. 2 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2015, o nakládání s komunálním odpadem na území města 

Přerova s účinností do 31.12.2021).  

 



Přílohy  

• Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství   

• Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 9/2020, 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. 3 – Obecně závazná vyhláška č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému 

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

 

 


