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NÁZEV: 
 

Odpis pohledávek – místní poplatek za komunální odp ad 
 

 

ANOTACE: 
Návrh na odpis nedobytných a promlčených pohledávek z výběru místního poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání schvaluje  odpis nedobytných pohledávek na místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů z let 2005-2013 v celkové výši 2.454.045,20 Kč. 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: Odbor finanční: 

Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor občansko-správní a OŽÚ: 

Odbor životního prostředí: Úsek tajemníka a správu MěÚ: Oddělení informatiky: 

Odd. fin. kontroly a inter. auditu: Odd. projektů a marketingu: Krizové řízení: 

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 

Odbor KS 

Předkládá: 

Rada města 
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Popis 
 
Je předložen návrh na odpis nedobytných pohledávek na místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z let 
2005-2013 
 
OKS navrhuje odepsat nedobytné pohledávky na místním poplatku za komunální odpad z let 
2005-2013. Na základě platné zákonné úpravy, § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, o 
odpisu rozhoduje správce daně, tj. správce příslušného poplatku. 
 
Pohledávky na poplatku vznikly v období let 2005-2013, kdy byla evidence poplatníků vedena 
v programu DOS dle trvalého počtu osob odděleně od účetní evidence. Předpisy poplatku byly 
prováděny hromadně, předpisným poukazem pro všechny poplatníky (více než 20 tisíc 
poplatníků). Systém evidence neumožňoval jmenný seznam poplatníků, nebylo možné vést 
každému poplatníkovi samostatný daňový účet tak, jak to umožňuje systém, který používáme 
v současnosti.  
 
V současné době jsou pohledávky navrhované k odpisu v účetnictví vedeny jak na účtu 
pohledávek, tak na podrozvahovém účtu. Dají se rozdělit podle období a důvodu vzniku: 
 

1. Pohledávky vedené v účetní evidenci pohledávek, u kterých dle § 148 zákona č. 280/2009 
Sb., daňový řád, uběhla lhůta pro stanovení daně, tato lhůta je prekluzivní (propadná). Po 
uplynutí lhůty již nelze dluhy vyměřit exekučním titulem, tudíž je nelze ani vymáhat. 

 
- Za rok 2005 ve výši 122.307,50 Kč 
- Za rok 2006 ve výši 158.323,- Kč 
- Za rok 2007 ve výši 160.230,- Kč 
- Za rok 2008 ve výši 196.860,- Kč 
- Za rok 2009 ve výši 240.346,- Kč 
- Za rok 2010 ve výši 332.595,- Kč 
- Za rok 2011 ve výši 372.331,63 Kč 
- Za rok 2012 ve výši 350.009,- Kč 
- Za rok 2013 ve výši 414.103,07 Kč 

Celkem 2.347.105,20 K č 

 
2. Pohledávky převedené na podrozvahový účet v roce 2009, nevymahatelné pohledávky za 

poplatníky s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Žižkova 227/1 ve výši 99.880,-Kč roku 
do roku 2005 
 

3. Pohledávky převedené na podrozvahový účet v roce 2015 za zemřelé nemajetné 
poplatníky ve výši 7.060,-Kč 

 
Výše pohledávek v jednotlivých letech má vzrůstající tendenci z důvodu zvyšující se sazby 
poplatku z původních 260,- Kč na osobu/ rok do roku 2005, v roce 2006 - 2010 ve výši 440,-Kč, v 



 

roce 2011 ve výši 500,-Kč až na současných 580,-Kč. Narůstal i počet lidí s trvalým pobytem na 
ohlašovně (Žižkova 227/1). Do roku 2016 byla stanovena úleva ve výši 50% v místních částech 
Stržanov, Radonín, Mělkovice a Veselíčko. 
Pohledávky vznikly z velké části za poplatníky s trvalým pobytem na adrese ohlašovny (Žižkova 
227/1). Tento místní poplatek se předepisuje na základě dat stažených ze systému evidence 
obyvatel. Poplatníci na rozdíl od jiných místních poplatků (např. poplatek ze psů) svoji poplatkovou 
povinnost neohlašují. Na většinu takových poplatníků dosud nemáme žádné kontaktní údaje, 
adresy pro doručování, nelze jim fyzicky doručit písemnosti ani složenky s informací o poplatkové 
povinnosti a případném nedoplatku. Část z nich dlouhodobě nežije na území města, bydlí na 
různých místech na území republiky nebo v zahraničí. Informace o poplatkové povinnosti se k nim 
nedostane ani distribučními kanály, kterými obvykle informujeme naše občany, jako jsou Žďárský 
zpravodaj, městský rozhlas nebo webové stránky města. Sami poplatníci, přestože ve většině vědí, 
že se poplatek za odpad platí, se aktivně o svoji daňovou povinnost nezajímají. Se stejným 
problémem se potýkají všechny větší obce. 
 U dlužníků bylo při vymáhání pohledávek postupováno v souladu s daňovým řádem, toto bylo 
spojeno se zvláštními a nepřiměřenými obtížemi. Správce daně z důvodu hospodárnosti vymáhání 
zastavil, protože by náklady na vymáhání nedoplatku přesáhly potenciální výtěžek. 
 
Geneze případu 
Viz popis výše  
 
Návrh řešení 
Odbor komunálních služeb navrhuje odepsat nedobytné pohledávky z účetní a podrozvahové 
evidence. 
Rada města doporučuje schválit navržené usnesení. 
 
Varianty návrhu usnesení 
neschválit 
 
Doporu čení předkladatele 
Odbor komunálních služeb doporučuje schválit usnesení dle návrhu 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení  
 
Stanoviska  
Hlavní inventarizační komise navrhla komunálnímu odboru, aby uvedený návrh byl odborem 
komunálních služeb předložen jako samostatný materiál na jednání RM. 
 


