
 

Důvodová zpráva 

 

Dne 01.01.2022 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa, kterou byla mj. dotčena i právní úprava 

zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem. Obce tak mohou dle zákona č. 565/1990 Sb.,                           

o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) vybírat 

úhradu za komunální odpad prostřednictvím jednoho ze dvou místních poplatků, a to místního 

poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, nebo místního poplatku za odkládání 

komunálního odpadu z nemovité věci. V návaznosti na výše uvedené je od letošního roku na území 

statutárního města Přerova (dále jen „město Přerov“) zaveden poplatek za obecní systém odpadového 

hospodářství dle Obecně závazné vyhlášky č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství (dále jen „OZV č. 7/2021“).  

 

U dané vyhlášky je pro nadcházející rok 2023 navržena pouze změna sazby, a to ve výši 800 Kč.                  

Veškerá ostatní ustanovení zůstávají beze změny. 

 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství má zaveden převážná většina obcí, cca                        

80 %.  Dle § 10e zákona o místních poplatcích se poplatková povinnost vztahuje na: 

a)    fyzickou osobu přihlášenou v obci (týká se i cizinců),  

b)  vlastníka 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. 

 

Zákon o místních poplatcích tak rozlišuje dvě kategorie poplatníků: u první je existence poplatkové 

povinnosti vázána na přihlášení v obci, u druhé na vlastnictví nemovité věci (týká se i právnické osoby, 

svěřenského či jiného fondu). Každá kategorie představuje samostatný předmět poplatku a obě se 

nacházejí ve stejném postavení.  

Rovněž jako předchozí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl na území města Přerova zaveden od 

01.01.2002 do 31.12.2021, má poplatek za obecní systém odpadového hospodářství paušální 

charakter, tzn., že není vázán na skutečnou produkci odpadu, ale vychází z principu, že z obcí 

zavedeného systému odpadového hospodářství má prospěch každá osoba přihlášená v obci nebo 

vlastnící na tomto území nemovitou věc, a to zásadně stejnou měrou. Povinnost jej hradit mají 

všechny osoby vymezené v § 10e zákona o místních poplatcích bez rozdílu množství 

vyprodukovaného odpadu v místě trvalého pobytu a v nemovitostech, které podléhají zpoplatnění, či 

jak dalekou mají vzdálenost ke stanovišti, kde mohou odpad ukládat.  

 

Sazba poplatku 

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství musí být stanoven v obecně závazné 

vyhlášce v jednotné, paušálně určené výši, přičemž podle § 10h odst. 1 zákona o místních 

poplatcích nesmí překročit částku 1 200 Kč. V tomto zákonném limitu může obec stanovit výši 

sazby podle svého uvážení a nemusí ji v obecně závazné vyhlášce nijak zdůvodňovat. Nová 

legislativní úprava opustila dřívější model dvousložkové sazby a současně odpadla povinnost vázat 

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

vznikly za předchozí rok. Nicméně, mnohé obce náklady vzniklé při nakládání s komunálním odpadem 

i nadále promítají do stanovené částky poplatku a stejně je tomu i v případě města Přerova. 

Dle údajů Odboru správy majetku a komunálních služeb činily v roce 2021 náklady na 

komunální odpad celkem 41 902 649 Kč, z toho náklady na netříděný odpad 35 387 513,54 Kč, 

viz níže: 

 

 



Náklady na komunální odpad za rok  2021 a 2020 (v Kč) 

 

 Rok 

 

2021 

 

2020 

rozdíl 

2021-2020 

1) Netříděný komunální odpad    

Směsný komunální odpad 23 789 203,54 17 577 253,04 6 211 950,50 

Velkoobjemový odpad  1 873 808,42  1 209 052,91  664 755,51 

Odpadkové koše 974 001,60 1 864 462,00 -890 460,40 

Administrativa TSMPr 814 009,15 373 656,72 440 352,43 

Nájem sběrných nádob 1 006 077,70 949 860,00 56 217,70 

Celkem 28 457 100,41 21 974 284,67 6 482 815,74 

2) Tříděný komunální odpad    

Tříděný  komunální odpad 

(papír, plast, sklo, nápojové 

kartóny) 

 

 

8 529 839,03 

 

 

9 932 754,03 

 

 

-1 402 915,00 

Sběrné dvory 1 447 666,00 1 244 484,00 203 182,00 

Biologicky rozl. odpad (BRKO) 2 931 896,86 1 673 422,61 1 258 474,25 

Nebezpečný odpad 463 193,70 313 762,23 149 431,47 

Nákup nádob na tříděný 

komunální odpad 

 

72 953,00 

 

248 806,00 

 

-175 853,00 

Celkem 13 445 548,59 13 413 228,87 32 319,72 

3) CELKEM NÁKLADY NA 

KOMUNÁLNÍ  ODPAD 

 

41 902 649,00 

 

           35 387 513,54 

 

6 515 135,46 

 

Vysvětlivky 

Směsný komunální odpad ˗ 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 komunální odpad ˗  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)  

 

V roce 2021 došlo k meziročnímu zvýšení nákladů na komunální odpad o 6 515 135,46 Kč. Tento 

nárůst ovlivnily zejména legislativní změny, které v daném roce nastaly. Jednalo se zejména                         

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

území se skládka nachází, která představovala nárůst nákladů o 4 905 000 Kč, neboť v roce 2020 se 

poplatek nehradil (s využitím tzv. „třídící slevy pro obce“ se jednalo o částku 500 Kč/t, bez této slevy 

činila 800 Kč/t, přičemž až do roku 2029 se bude pravidelně zvyšovat až na finálních 1850 Kč). Dále 

došlo ke zvýšení sazby u zákonné finanční rezervy ze 100 Kč/t na 150 Kč/t uloženého odpadu, která 

měla finanční dopad 600 000 Kč (jedná se o finanční rezervu na následnou rekultivaci skládky). Další 

zvýšení nastalo v důsledku platnosti nové smlouvy se společností Technické služby města Přerova, 

s.r.o., kdy došlo ke změně ceníků, jednotkových cen apod.  

 

 

 



Výpočet sazby poplatku na rok 2023 

 

Počet poplatníků k 31.10.2022 dosáhl celkem 42 826, z toho 41 729 osob s pobytem na území města                      

a 1 097 staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, kde není nikdo trvale hlášen, 

evidovaných v informačním systému GINIS˗DDP). 

Sazba poplatku činí: 41 902 649 : 42 826 = 978,44 Kč 

 

Návrh sazby poplatku:  

Sazba poplatku se zvýší o 100 Kč, tzn. na 800 Kč. Doplatek sazby na 1 poplatníka činí 178,44 Kč. 

Celkový doplatek města na poplatníky dosáhne cca 7 642 tis. Kč a včetně osvobození vzroste cca                   

na 8 968 tis. Kč.  

 

 Vývoj příjmů (v tis. Kč) 

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 31.10.2022 

Příjem 27 930 27 711 27 616 27 612 27 258 28 783 28 182   27 466 27 915 

Pozn.: v letech 2013 – 2018 činila sazba poplatku 650 Kč, od r. 2019 je ve výši 700 Kč 

 

Z důvodu stále rostoucích nákladů na obecní systém odpadového hospodářství již došlo ke zvýšení 

sazby poplatku na rok 2023 např. v Prostějově (nyní 600 Kč, ZM schválilo zvýšení na 792 Kč), naopak 

v Olomouci (804 Kč) a v Šumperku (840 Kč) zůstává výše sazby stejná jako pro letošní rok.                   

 

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

sazba poplatku v jedné variantě byla zachována ve stávající výši, tj. 700 Kč (doplatek sazby na                      

1 poplatníka by činil 278,44 Kč, celkový doplatek města na poplatníky by dosáhl cca 11 924 tis. Kč                 

a včetně osvobození by vzrostl cca na  13 085 tis. Kč) a ve druhé variantě byla navržena ve výši 950 Kč 

(doplatek sazby na 1 poplatníka by činil 28,44 Kč, celkový doplatek města na poplatníky by dosáhl cca                      

1 218 tis. Kč a včetně osvobození by vzrostl cca na 2 793 tis. Kč).  

 

 

Osvobození a úlevy 

 

V zákoně o místních poplatcích je stanoveno zákonné osvobození od placení poplatku za odpad pro            

pět skupin poplatníků, které jsou obce povinny uvést ve své obecně závazné vyhlášce. Zákonné 

osvobození se omezuje na poplatníky z titulu přihlášení v obci, kteří z vymezených důvodů obecní 

systém odpadového hospodářství reálně nevyužívají. Kromě tohoto osvobození ze zákona, které nelze 

v obecně závazné vyhlášce vyloučit ani zúžit, může obec ve své vyhlášce nad tento zákonný rámec 

stanovit další osvobození nebo úlevu od poplatku, přičemž je nezbytné, aby nedošlo k obcházení 

zákona a nedocházelo k diskriminaci poplatníků. V OZV č. 7/2021 jsou tato osvobození vymezena pro 

další čtyři skupiny poplatníků. K 31.10.2022 byl nárok na osvobození přiznán celkem                             

1 658 poplatníkům, z toho nejvyšší počet (863) z důvodu nepřetržitého pobytu v zahraničí déle než šest 

měsíců.   

Stávající osvobození jsou zachována beze změny; stejně tak není navrhováno opětovné zavedení 

úlevy na poplatku. V dané souvislosti je nutno zmínit, že v předchozích letech byla majitelům staveb 

pro rodinnou rekreaci, v nichž není nikdo trvale hlášen, poskytnuta úleva ve výši 50 % sazby poplatku. 

Tato však byla v původním návrhu vyhlášky na letošní rok Ministerstvem vnitra ČR (dále jen „MV“), 

jakožto dozorového orgánu nad výkonem samostatné působnosti obcí, v právním posouzení ze dne 

13.10.2021 shledána v rozporu se zákonem. Byla proto z textu vyňata a ve stávající OZV č. 7/2021 již 

uvedena není, což u některých poplatníků vyvolalo nelibost. MV ve svém vyjádření uvedlo, že obec 

musí respektovat charakter a základní parametry daného poplatku a nelze proto stanovit různou 

výši sazby pro osoby přihlášené v obci a osoby vlastnící zde zákonem stanovenou nemovitou věc, 



v níž není přihlášena žádná fyzická osoba, a to ani prostřednictvím osvobození či úlev; ze 

stejných důvodů nelze ani stanovit různou výši poplatku pro „podkategorii“ těchto poplatníků 

(např. pro osoby vlastnící nemovitou věc zahrnující stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není 

přihlášena žádná fyzická osoba a které v dané obci mají trvalý pobyt). Rovněž sdělilo, že právní 

otázka, zda je stanovování osvobození či úlev od poplatku pro jednu zákonem stanovenou 

kategorii poplatníků či podkategorii poplatníků bez dalších podmínek přípustné, byla již 

v minulosti otázkou spornou. Dále zmínilo, že v důvodové zprávě k novele zákona o místních 

poplatcích (zákon č. 543/2020 Sb.), kterou byl zaveden stávající poplatek za odpad, je vyjádřena 

zásadní rovnost obou kategorií poplatníků, neboť každá z nich platí paušalizovaný poplatek za 

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

stejná (rozvržení poplatkové povinnosti mezi naroveň postavené poplatkové subjekty, nemohou obce 

obcházet osvobozením či úlevami od poplatku, které jsou navázány toliko na prostou „příslušnost“ 

osoby k té které kategorii či podkategorii zákonem vymezených poplatníků). Tato skutečnost, stejně 

jako stanovisko tehdejší veřejné ochránkyně práv ze dne 20.04.2015 sp. zn. 1533/2014/VOP k dané 

problematice a výsledky plošně prováděných dozorových šetření MV v letech 2020 až 2021, jsou 

důvodem hodnocení dotčené problematiky odlišně, než tomu bylo dříve. Ve své odpovědi ze dne 

15.07.2022 MV uvedlo, že trvá na svém stanovisku o nemožnosti zavádět osvobození či úlevy jen 

a pouze z důvodu, že osoba přináleží k jedné i druhé zákonem vymezené kategorii poplatníků, 

případně pouze proto, že se jedná  o „podkategorii“ poplatníků, neboť dle jeho názoru opačný 

postup představuje obcházení zákona a je diskriminační.  Rovněž se vyjádřilo i k našemu dalšímu 

dotazu, který mu byl zaslán a v němž bylo upozorněno na osvobození či úlevy pro osoby, jež jsou 

vlastníky nemovitých věcí, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba a současně jsou přihlášeny 

na území obce (tzn. jsou poplatníky již z titulu svého „přihlášení“) ve vyhláškách některých jiných 

obcí. MV uvedlo, že tato osvobození nebo úlevy vnímá problematicky a tento postup obcím 

nedoporučuje. Rovněž sdělilo, že pokud některé ustanovení v obecně závazné vyhlášce může mít při 

aplikaci za následek nerovné zacházení s poplatníky, je vhodné je nestanovit a nevyloučilo striktnější 

postoj v dozorové činnosti k dané věci.  

 

S ohledem na proběhlou odbornou diskusi a vývoj problematiky osvobození a úlev od poplatku             

se Odbor ekonomiky a právník Kanceláře primátora při přípravě této předlohy touto záležitostí 

opětovně zabývali; na základě jednání s primátorem bylo dohodnuto, že nebude navrhována žádná 

změna OZV č. 7/2021 týkající se osvobození a úlev.  

 

Vzhledem k výše uvedenému stanovisku MV a možnému pozastavení účinnosti obecně závazné 

vyhlášky, pokud bychom nerespektovali jeho vyjádření, nejsou tedy pro rok 2023 navrženy 

žádné změny pro majitele rekreačních nemovitostí a poplatek jsou povinni hradit v plné výši 

stejně jako tomu je u ostatních majitelů nemovitostí podléhajících zpoplatnění, jako je vlastnictví 

bytu, či rodinného domu, v nichž není nikdo trvale hlášen. Pro úplnost informací uvádíme, že výše 

uvedené nemovitosti zpravidla nevyužívá a odpad zde nevytváří pouze jejich vlastník, ale více osob, na 

druhé straně daná nemovitost nemusí být využívána celý rok, ale jen v sezóně nebo občas. Tyto 

možnosti byly v zákoně o místních poplatcích zohledněny a bylo stanoveno kompromisní řešení: 

poplatek za obecní systém odpadového hospodářství z titulu vlastnictví nemovitosti byl stanoven                    

ve výši odpovídající za jednu osobu, tzn. jedna nemovitost = jeden poplatek.   

 

 

Přílohy  

• Příloha č. 1 – Obecně závazná vyhláška č…./2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška                

č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství   

• Příloha č. 2 – Obecně závazná vyhláška č. 7/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství   
 

 


