
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO M ĚSTA č. 23 

 DNE: 7.9.2017  JEDNACÍ ČÍSLO: 23/2017/OKS/1 

 

NÁZEV: 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému 
shromaž ďování, sb ěru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních 
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Návrh nové Vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním 
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o místním poplatku za provoz systému shrom ažďování, 
sběru, p řepravy, t řídění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů 
 
Počet stran: 3 
 
Počet příloh: 1 - Návrh Vyhlášky (se zvýrazněnými změnami) 
 
Popis 
Účelem a cílem návrhu nové vyhlášky je: 

1. Taková úprava výběru poplatku, která by zachovala nebo zvýšila komfort úhrad pro 
občany – poplatníky, byl zachován případně zlepšen výběr bez negativního dopadu na 
cash flow města a současně aby bylo možné do budoucna i při stále rostoucí 
administrativní zátěži tuto agendu administrovat jedním zaměstnancem tak, aby její 
výkon byl v souladu se zákonem a v potřebném rozsahu (především změna výběr 
poplatku ze dvou na jednu splatnost v roce)  

2. Upřesnění některých formulací tak, aby vyloučily pochybnosti při aplikaci jednotlivých 
ustanovení vyhlášky v praxi a doplnění vyhlášky tak, aby zohlednila aktuální legislativu 

3. Zohlednění skutečných nákladů za rok 2016 

 
V roce 2017 byly poplatníkům zaslány společně 2 složenky na úhradu poplatku za celý rok. Cca 
33% poplatníků uhradilo poplatek za celý rok najednou do termínu splatnosti 30.4.2017. 
Předpokládáme, že část poplatníků si zadala druhou platbu s termínem do 31.10.2017 do 
internetového bankovnictví. Jedna informace v roce o povinnosti úhrady formou složenek byla 
přijata kladně, občané z velké části platí najednou na celý rok, přestože tuto povinnost nemají.  
Pokud by poplatník nebyl schopen uhradit celou částku poplatku najednou, lze individuálně 
dohodnout možnost úhrady ve více splátkách, což bylo i dosavadní praxí. 
Z pohledu zákona (Daňový řád) je poplatek daní předepsanou na období celého kalendářního 
roku. Od poplatníka by měla být vyžadována úhrada celého poplatku v jedné splátce (podobně 
jako u daně z nemovitosti). Dosavadní splatnost poplatku ve dvou splátkách k 30.4. a 31.10. 
kalendářního roku klade velké nároky na administraci poplatku jak ze strany KS tak FO. V 
účetnictví je veden dvojnásobný počet předpisů (2x cca 22000 položek). Při každé administraci 
změny u poplatníka nebo dluhu je potřeba ručně zpracovávat každou položku, případně ručně 
párovat platby na konkrétní období. Velký objem dat zpomaluje i automatické zpracování. Nedávno 
proběhla personální změna na pozici správce tohoto poplatku s tím, že důvodem odchodu odborně 
a profesně zdatné správkyně bylo především přetížení a velký rozsah agendy, který je na jednoho 
zaměstnance dlouhodobě neúnosný. Je nezbytné buď tuto agendu personálně posílit, nebo 
zásadně reorganizovat, což nelze bez změny vyhlášky.  
Na zkušenosti, dobrou praxi a možnosti jsme se informovali i v jiných městech: Nové Město na 
Moravě, Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Velké Meziříčí, Trutnov, … a na základě získaných informací 
jsme připravili návrh úpravy vyhlášky, jak je předkládán.  
 
Po projednání radou města je součástí návrhu vyhlášky i zvýšení poplatku pro vlastníky 
nemovitostí „rekreanty“ bez trvalého pobytu na maximum, tj. na 760,- Kč po aktualizaci nákladů 
z roku 2016, což by mělo přinést do rozpočtu města po aktualizaci počtu takových poplatníků  cca 
65 tis. Kč / rok.  
V návrhu vyhlášky nejsou jiné motivace pro poplatníky, než které byly doposud, tj. snížený 
poplatek pro Mělkovice, které mají svoz SKO 1x za 14 dnů. 
 
Návrh textu Vyhlášky byl aktualizován dle usnesení RM a dle aktualizovaných nákladů  na 
odpadové hospodářství za rok 2016. 
 
Bližší popis navrhovaných změn – s jejich zvýrazněním v textu předchozí vyhlášky je uveden v 
příloze Návrh Vyhlášky.  



 

 
 
 
Geneze případu 
RM dne 26.6.2017, usnesení č. 1126/2017/KS: Rada města po projednání doporučuje 
zastupitelstvu města ke schválení Obecně závaznou vyhlášku č.3/2017 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů dle návrhu v příloze, doplněný variantou 2. 
Tj. s úpravou – navýšení poplatku pro fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k 
individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, 
a to na výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální 
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek 
společně a nerozdílně, a to na výši 740 Kč. 
 
Návrh řešení 
Viz návrh vyhlášky 
 
Varianty návrhu usnesení 
nejsou 
 
Doporu čení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu 
 
Stanoviska 
Předběžné vyjádření MV bez výtky, která by znamenala neplatnost vyhlášky.   



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Obecne zavazna vyhlaska c. 3/2017, 

o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, 
trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu 

Zastupitelstvo mesta Zd'ar nad Sazavou se na svem zasedani dne 7.9.2017 usnesenim 
23/2017/0KS/1 usneslo vydat na zaklade § 14 odst. 2 zakona c. 565/1990 Sb., o mistnich 
poplatcich (dale jen zakon mistnich poplatcich), ve zneni pozdejsich predpisu, a v souladu s § 
10 pism. d) a § 84 odst. 2 pfsm. h) zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zrfzenf), ve 
znenf pozdejsich predpisu, tuto obecne zavaznou vyhlasku (dale jen ,vyhlaska"): 

c1.1 
Ovodni ustanoveni 

(1) Mesto Zd'ar nad Sazavou (dale jen ,mesto") touto vyhlaskou zavadf mfstni poplatek za 
provoz systemu shromazd'ovani, sberu, prepravy, tridenf, vyuzivanf a odstraiiovanf 
komunalnfch odpadu (dale jen ,poplatek"). 

(2) Rfzenr o poplatku vykonava mestsky urad1 (dale jen ,spravce poplatku"). 

c1.2 
Poplatnik 

(1) Poplatek za provoz systemu shromazd'ovanf, sberu, prepravy, trfdenf, vyuzfvanf 
a odstraiiovani komunalnfch odpadu platf 2: 

a) fyzicka osoba, 
1. ktera ma ve meste trvaly pobyt, 
2. ktere byl podle zakona upravujfciho pobyt cizincu na uzemi Geske republ iky povolen 

trvaly pobyt nebo prechodny pobyt na dobu delsf nez 90 dnu, 
3. ktera podle zakona upravujfciho pobyt cizincu na uzemf Geske republiky pobyva na 

uzemf Geske republiky prechodne po dobu delsi 3 mesfcu, 
4. ktere byla udelena mezinarodnf ochrana podle zakona upravujfcfho azyl nebo docasna 

ochrana podle zakona upravujicfho docasnou ochranu cizincu, 
b) fyzicka osoba, ktera ma ve vlastnictvf stavbu urcenou k individualnf rekreaci, byt nebo 
rodinny dum, ve kterY'ch nenf hlasena k pobytu zadna fyzicka osoba, a to ve vysi odpovfdajfci 
poplatku za jednu fyzickou osobu; ma-li ke stavbe urcene k individualnf rekreaci , bytu nebo 
rodinnemu domu vlastnicke pravo vice osob, jsou povinny platit poplatek spolecne a 
nerozdilne. 

(2) Za fyzicke osoby tvoi'fcf domacnost muze poplatek platit jedna osoba. Za fyzicke osoby 
zijfcf v rodinnem nebo bytovem dome muze poplatek platit vlastn ik nebo spravce. Osoby, 
ktere platf poplatek za vice fyzickych osob, jsou povinny mestskemu uradu oznamit jmeno, 
popi'fpade jmena, prijmeni a data narozeni osob, za ktere poplatek plati. 3 

ct. 3 
Ohlasovaci povinnost 

(1) Poplatnik je povinen ohlasit spravci poplatku vznik sve poplatkove povinnosti nejpozdeji do 
15-ti dnu ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, prfpadne dolozit existenci 
skutecnosti zakladajicich narok na osvobozenf nebo ulevu od poplatku. 

I § 14 odst. 3 zakona (j, 565/ 1990 Sb., 0 mistnich poplatcich, ve zneni pozdejsfch pfedpisii (dale jen ,,z{tkon 
o rnistnich poplatcich") 
2 § 10b odst. 1 zakona 0 mistnich poplatcich 
3 § 10b odst. 2 zakona 0 mlstnich poplatcich 

~~~ :u .~ .. 1 1 -1 



(2) Poplatnik die cl. 2 odst. 1 teto vyhlasky je povinen ohlasit spravci poplatku jmeno, 
popripade jmena, a pfijmenf, misto pobytu, popripade dalsi adresy pro dorucovani. 

(3) Poplatnik die cl. 2 odst. 1 pfsm. b) vyhlasky je povinen ohlasit take evidencni nebo popisne 
cislo stavby urcene k individualni rekreaci nebo rodinneho domu; neni-li stavba nebo dum 
oznacen evidencnim nebo popisnym cislem, uvede poplatnik parcelni cislo pozemku, na 
kterem je tato stavba umistena. V pripade bytu je poplatnik povinen ohlasit orientacnf nebo 
popisne cislo stavby, ve ktere se byt nachazi, a cislo bytu, popfipade popis umisteni v 
budove, pokud nejsou byty ocislovany. Neni-li stavba, ve ktere se byt nachazi, oznacena 
orientacnim nebo popisnym cislem, uvede poplatnik parcelni cislo pozemku, na kterem je 
umistena stavba s bytem. 

(4) Stejnym zpusobem ave stejne lhute jsou poplatnici povinni ohlasit spravci poplatku zanik 
sve poplatkove povinnosti v dusledku zmeny pobytu nebo v dusledku zmeny vlastnictvi ke 
stavbe urcene k individualni rekreaci, bytu nebo rodinnemu domu. 

(5) Poplatnik, kter9 nema sidlo nebo bydliste na uzemi clenskeho statu Evropske unie, jineho 
smluvniho statu Dohody o Evropskem hospodarskem prostoru nebo Sv9carske konfederace, 
uvede take adresu sveho zmocnence v tuzemsku pro dorucovanf.4 

(6) Dojde-li ke zmene udaju uvedenych v ohlasenf, je poplatnik nebo platce povinen tuto 
zmenu oznamit do 15 dnu ode dne, kdy nastala.5 

Cl. 4 
Sazba poplatku 

1) Sazba poplatku pro poplatnfky podle cl. 2 odst.(1) pism. a) cini 580,- Kc a je tvorena: 
a) z castky 70,- Kc za kalendarni rok 
b) z castky 510,- Kc za kalendarni rok. Tato castka je stanovena na zaklade skutecnych 
nakladu mesta predchoziho kalendarniho roku na sber a svoz netfideneho komunalniho 
odpadu za poplatnika a kalendarni rok. 

(2) Sazba poplatku pro poplatniky podle cl. 2 odst.{1) pism. b) cini 760,-Kc a je tvorena: 
a) z castky 250,- Kc za kalendarni rok 
b) z castky 510,- Kc za kalendarni rok. Tato castka je stanovena na zaklade skutecnych 
nakladu mesta predchoziho kalendarniho roku na sber a svoz netfideneho komunalniho 
odpadu za poplatnika a kalendarni rok. 

(2) Skutecne naklady za rok 2016 na sber a svoz netrideneho komunalniho odpadu cin ily: 
11 .138.487,- Kc a byly rozuctovany takto: 
Naklady 11.138.487,-Kc deleno 21.635 (trvaly pobyt- 21.288; objektu k individualni rekreaci-
55; vlastniku bytu - 224; cizincu 68) = 514,84 Kc. Z teto castky je stanovena sazba poplatku 
die cl. 4 odst. 1 pism. b) vyhlasky ve vysi 510,- Kc. 

(3) V pripade vzniku nebo zaniku nebo zmeny mista pobytu, narozeni nebo umrti fyzicke 
osoby, zmeny vlastnictvi stavby urcene k individualni rekreaci , bytu nebo rodinneho domu 
nebo zmeny umisteni podle § 10b odstavce 3 zakona o mistnich poplatcich v prubehu 
kalendarniho roku se poplatek platf v pomerne v9si, ktera odpovida poctu kalendafnich 
mesicu pobytu, vlastnictvi nebo umisteni v pfislusnem kalendafnim roce. Dojde-li ke vzniku 
nebo zaniku poplatkove povinnosti nebo zmene v prubehu kalendarniho mesice, je pro 
stanoveni poctu mesicu rozhodny stav k poslednimu dni tohoto mesice. 

4 § 14a odst. 2 zakona 0 mistnich poplatcich 
5 § 14a odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 



c1. s 
Splatnost poplatku 

(1) Poplatek pro poplatnfky podle cl. 2 odst.(1) pfsm. a) bodu 1. je splatny vo 2 stojnych 
splatkach, vidy nejpozdeji do 30.4. a do 31.1 0. kalendarnfho roku. Vznikne-li poplatkova 
povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 30.4. nasleduifcfho roku. 
(2) Poplatek pro poplatnfky podle cl. 2 odst. (1) pism. a) bod 2.,3. a 4. a pism. b) je splatny 
nejpozdeji do 31.1 0. kalendai'niho roku. Vznikne-li poplatkova povinnost po 31 .1 0 .. je datem 
splatnosti 31 .1 0. nasleduifciho roku. 

(3) Vznikno li poplatkova povinnost po 30. 4., jo datom splatnosti 31.1 0. tehoz ka londarniho 
roku. Vznikno li poplatkova povinnost po 31.1 0., jo datom splatnosti 30.4. naslodujfcf rok. 

c1. 6 
Osvobozeni a ulevy 

(1) Od poplatku je osvobozen poplatnfk6
: 

a) umfsten do detskeho domova pro deti do 3 let veku, skolskeho zai'fzeni pro vykon 
ustavnf nebo ochranne vychovy nebo skolskeho zai'fzenf pro preventivne vychovnou 
peci na zaklade rozhodnuti soudu nebo smlouvy, 

b) umisten do zai'fzenf pro deti vyzadujfci okamzitou pomoc na zaklade rozhodnuti soudu, 
na zadost obecnfho ui'adu obce s rozsfi'enou pusobnosti, zakonneho zastupce dftete 
nebo nezletileho, 

Gj jako nozaopatrone dfte umfsten v domove pro osoby so zdravotnfm postizonfm na 
zaklade rozhodnuti soudu nobo smlouvy o poskytnuU socialnf sluzby, nobo 

d) umisten v domove pro osoby se zdravotnfm postizenfm, domove pro seniory, domove 
se zvlastnfm rezimem nebo chranenem bydleni, 

(2) Od poplatku se dale osvobozujf: 
a) poplatnici die cl. 2 odst. 1 pism. b), ktei'i jsou soucasne poplatniky die cl. 2 odst. 1 

pfsm. a) 
b) poplatnici, ktei'i prokazi. ze jsou ve vazbe nebo vykonu trestu odneti svobody 
c) poplatnici, ktei'f prokazf. ze se nepi'etrzite. dele nez 6 mesicu. zdrzujicf se mimo uzemi 

Ceske republiky dele jak 6 mesicu 
d) poplatnici die Cl. 2 odst. 1 a), ktei'i prokazi, ze se nepi'etrzite, (dele nez 6 mesicu), 

zdduji mimo uzemi mesta v obci, ktera vybira uhradu za shromazd'ovani, sber, 
prepravu, ti'ideni, vyuzivani a odstranovanf komunalnfch odpadu na zaklade smlouvy 
nebo jako poplatek die zakona c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zneni pozdejsich 
predpisu 

e) poplatnici s mistem trvaleho pobytu svozove firme nedostupnym 
f) poplatnfci die cl. 2 odst. 1 pfsm. a) bod 3. a 4. 

(3) Uleva pro poplatnfky podle cl. 2 odst.(1) pism. a) ve vysi 150,- Kc je poskytovana 
poplatnikum v mistni casti Melkovice. 

(4) V pi'ipade. ze poplatnik nesplni povinnost ohlasit uda j rozhodny pro osvobozeni nebo 
ulevu od poplatku ve lhute do 31.12. kalendai'niho roku. narok na osvobozeni nebo ulevu od 
tohoto poplatku zanika. 

6 § 10b odst. 3 zakona o mfstnfch poplatcfch 



c1. 1 
Navjseni poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnikem vcas nebo ve spravne vys1, vymefi mu 
mestsky urad poplatek platebnim vymerem nebo hromadnym pi'edpisnym seznamem. 7 

(2) Veas nezaplacene nebo neodvedene poplatky nebo cast techto poplatku muze mestsky 
urad zvysit az na trojnasobek; toto zvyseni je pffslusenstvim poplatku. 

c1. a 
Odpovednost za zaplaceni poplatku 

(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatnikovi, kter-y je ke dni splatnosti nezletily a 
nenabyl pine svepravnosti nebo kter-y je ke dni splatnosti omezen ve svepravnosti a byl 
mu jmenovan opatrovnik spravujici jeho jmeni, pfechazi poplatkova povinnost tohoto 
poplatnika na zakonneho zastupce nebo tohoto opatrovnika; zakonny zastupce nebo 
opatrovnik ma stejne procesni postaveni jako poplatnik9

. 

(2) v pfipade podle odstavce 1 vymefi mestsky urad poplatek zakonnemu zastupci nebo 
opatrovnikovi poplatnika 10

. 

(3) Je-li zakonnych zastupcu nebo opatrovniku vice, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost 
spolecne a nerozd ilne 11

. 

c1. 9 

Zrusovaci ustanoveni 

(1) Zrusuje se obecne zavazna vyhlaska c. 4/2016, o mistnim poplatku za provoz systemu 
shromazd'ovani, sberu, pfepravy, trideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu ze 
dne 15.12.2016. 

(2) Poplatkove povinnosti vznikle pfed nabytim ucinnost teto vyhlasky se posuzuji podle 
dosavadnich pravnfch pfedpisu. 

c1.10 
Ucinnost 

Tato vyhlaska nab"Yva ucinnosti dne 1.1.2018. 

lng. Josef Klement v.r. 
mistostarosta mesta 

Vyveseno na ufedni desce dne: 
Sejmuto z ufedni desky dne: 

7 § 11 odst. 1 zakona 0 mistn ich poplatcich 
8 §11 odst. 3 zakona o mistnich poplatcich 
9 § 12 odst. 1 zakona 0 mistnich poplatcich 
10 § 12 odst. 2 zakona 0 mistnich poplatcich 
11 § 12 odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 

Mgr. Zdenek Navratil v.r. 
starosta mesta 
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