
 

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 9 
 DNE: 12.12.2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 9/2019/KS/7  

 

NÁZEV: 
 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – poplatky za  komunální odpad 

 

ANOTACE: 
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. 3/2019 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů ve znění dle přílohy. 

Starosta města: Místostarosta města: Místostarostka města: 

Tajemník MěÚ, Úsek tajemníka a 
správy MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor komunálních služeb: 

Odbor finanční: Odbor dopravy: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: Odbor školství, kultury, sportu 
a marketingu: 

Odbor sociální: 

Odbor občansko-správní a OŽÚ: Odbor životního prostředí: Oddělení informatiky: 

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

Městská policie: Regionální muzeum: Technická správa budov města: 

Zpracoval: 
Odbor KS 

Předkládá: 
Rada města 
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Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 – poplatky za  komunální odpad 
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Počet příloh: 1 – Návrh vyhlášky 
 
 
Popis 
Letošní novelou zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích dochází k výrazným změnám 
uvedeného zákona. Určité změny se v různé míře dotýkají každého z místních poplatků. To 
vyvolalo potřebu upravit nebo zrušit stávajících obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů tak, aby s účinností od 1. ledna 2020 odpovídala změněnému znění zákona o místních 
poplatcích.  
V rámci přípravy nové vyhlášky proběhla i aktualizace skutečných nákladů a počtu přihlášených 
poplatníků za rok 2018, od čehož se odvíjí stanovení poplatku. Celková výše poplatku, vůči které 
je pak možné uplatnit příslušné osvobození a úlevy, činí 730 Kč. 
Celková výše platby pro občana s trvalým pobytem ve Zďáře zůstává stejná – 580 Kč. Výše 
poplatku uvedeného poplatníka je nově složena ze „základní“ sazby 730 Kč a úlevy pro fyzickou 
osobu přihlášenou ve městě ve výši 150 Kč (pro osobu přihlášenou v Mělkovicích 300 Kč). 
 
Celkové příjmy v rámci odpadového hospodářství města za rok 2018: 14.630.367 Kč 
Celkové výdaje odpadového hospodářství města za rok 2018: 15.940.002 Kč 
Celkem příjmy na poplatníka: 688 Kč 
Celkem výdaje na poplatníka: 750 Kč 
 
Dopad do rozpočtu města 
- 
 
 
Geneze případu 
Změna vyvolaná novelou zákona o místních poplatcích. 
RM dne 2.12.2019 č. usnesení 460/2019/OKS doporučila schválit vyhlášku.  
 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

- 
 

 
Doporučení předkladatele 
Doporučuji schválit usnesení dle návrhu. 
 
 
 
Stanoviska  

- 
 



Mesto Zd'ar nad Sazavou 
Zastupitelstvo mesta Zd'ar nad Sazavou 

Obecne zavazna vyhlaska mesta Zd'ar nad Sazavou c. 3/2019, 
o mistnim poplatku za provoz systemu shromazd'ovani, sberu, pi'epravy, 

ti'ideni, vyuzivani a odstranovani komunalnich odpadu 

Zastupitelstvo mesta Zd'ar nad Sazavou se na svem zasedani dne ...... usnesenim c. 
usneslo vydat na zaklade § 14 zakona c. 565/1990 Sb., o mistnich poplatcich, ve zneni 
pozdejsich pi'edpisu, a v souladu s § 1 o pism. d) a § 84 odst. 2 pism. h) zakona 
c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zi'izeni), ve zneni pozdejsich pi'edpisu, tuto obecne 
zavaznou vyhlasku (dale jen ,tato vyhlaska"): 

c1. 1 
Ovodni ustanoveni 

(1) Mesto Zd'ar nad Sazavou (dale jen ,mesto" touto vyhlaskou zavadi mistni poplatek za 
provoz systemu shromai:d'ovani, sberu, pfepravy, ti'ideni, vyui:ivani a odstrai\ovani 
komunalnich odpadu (dale jen ,poplatek"). 

(2) Spravcem poplatku je mestsky ui'ad1 (dale jen ,spravce poplatku"). 

c1. 2 
Poplatnik 

(1) Poplatek za provoz systemu shromai:d'ovani, sberu, pi'epravy, ti'ideni, vyui:ivani 
a odstrai\ovani komunalnich odpadu plati2: 

a) fyzicka osoba pi'ihlasena ve meste, 

b) fyzicka osoba, ktera ma ve vlastnictvi stavbu urcenou k individualni rekreaci, byt 
nebo rodinny dum, ve kter}lch neni pi'ihlasena i:adna fyzicka osoba, a to ve vysi 
odpovidajici poplatku za jednu fyzickou osobu; ma-li ke stavbe urcene 
k individualni rekreaci, bytu nebo rodinnemu domu vlastnicke pravo vice osob, 
jsou povinny platit poplatek spolecne a nerozdilne. 

(2) Za fyzicke osoby tvoi'ici domacnost mui:e poplatek platit jedna osoba. Za fyzicke osoby 
i:ijici v rodinnem nebo bytovem dome mui:e poplatek platit vlastnik nebo spravce. 
Osoby, ktere plati poplatek za vice fyzickych osob, jsou povinny spravci poplatku 
oznamit jmeno, popi'ipade jmena, pi'ijmeni a data narozeni osob, za ktere poplatek 
plati.3 

c1. 3 
Ohlasovaci povinnost 

( 1) Poplatnik je povinen ohlasit spravci poplatku vznik sve poplatkove povinnosti 
nejpozdeji do 15 dnu ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, pi'ipadne 
doloi:it existenci skutecnosti zakladajicich narok na osvobozeni nebo ulevu od 
poplatku. 

1 § 15 odst. 1 zakona c. 565/1990 Sb., o mistnich poplatcich, ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,zakon 
o mistnich poplatcich") 
2 § 1 Ob odst. 1 zakona o mistnich poplatclch 
3 § 10b odst. 2 zakona 0 mistnich poplatcich 
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(2) Poplatnik die cl. 2 odst. 1 teto vyhlasky je povinen ohlasit spravci poplatku jmeno, 
popi'ipade jmena, a pi'ijmeni, misto pi'ihlaseni, popi'ipade dalsi adresy pro dorucovani. 

(3) Poplatnik die cl. 2 odst. 1 pism. b) teto vyhlasky je povinen ohlasit take evidencni nebo 
popisne cislo stavby urcene k individualni rekreaci nebo rodinneho domu; neni-li 
stavba nebo dum oznaeena evidencnim nebo popisnym cislem, uvede poplatnik 
parcelni cislo pozemku, na kterem je tato stavba umistena. V pi'ipade bytu je poplatnik 
povinen ohlasit orientacni nebo popisne cislo stavby, ve ktere se byt nachazi, a cislo 
bytu, popripade popis umisteni v budove, pokud nejsou byty ocislovany. 

(4) Ve lhute podle odst. 1 je poplatnik povinen ohlasit spravci poplatku zanik sve 
poplatkove povinnosti v dusledku zmeny prihlaseni nebo v dusledku zmeny vlastnictvi 
ke stavbe ureene k individualni rekreaci, bytu nebo rodinnemu domu. 

(5) Poplatnik, kter'{ nema sidle nebo bydliste na uzemi clenskeho statu Evropske unie, 
jineho smluvniho statu Dohody o Evropskem hospodai'skem prostoru nebo Svycarske 
konfederace, uvede take adresu sveho zmocnence v tuzemsku pro dorucovani.4 

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

(7) Povinnost ohlasit udaj podle odstavce 2 nebo jeho zmenu se nevztahuje na udaj, kter'{ 
muze spravce poplatku automatizovanym zpusobem zjistit z rejsti'iku nebo evidenci, do 
nichz ma zi'izen automatizovany pi'istup. Okruh techto udaju zverejni spravce poplatku 
na sve ui'edni desce6

. 

Cl. 4 
Sazba poplatku 

(1) Sazba poplatku cini 730,-Kc a je tvoi'ena: 

a) z castky 250,-Kc za kalendai'ni rok a 

b) z castky 480,-Kc za kalendai'ni rok. Tato castka je stanovena na zaklade 
skutecnych nakladu mesta pi'edchoziho kalendai'niho roku na sber a svoz 
netrideneho komunalniho odpadu za popiatnika a kalendai'ni rok. 

(2) Skutecne naklady za rok 2018 na sber a svoz neti'ideneho komunalniho odpadu cinily: 
10.319.056,-Kc a byly rozuctovany takto: 

Naklady 10.319.056,- Kc deleno 21.251 (20.908 pocet pi'ihlasenych osob na uzemi 
mesta + 343 pocet staveb urcenych k individualni rekreaci, bytu a rodinnych domu, ve 
kter'{ch neni pi'ihlasena zadna fyzicka osoba) = 485,57 Kc. Z teto castky je stanovena 
sazba poplatku die cl. 4 odst. (1) pism. b) vyhlasky ve vysi 480,- Kc. 

(3) V pi'ipade zmeny mista pnhlaseni, fyzicke osoby, zmeny vlastnictvi stavby urcene 
k individualni rekreaci, bytu nebo rodinneho domu nebo zmeny umisteni podle cl. 6 
odst. 1 v prubehu kalendai'niho roku se poplatek plati v pomerne vysi, ktera odpovida 
poetu kalendai'nich mesicu pi'ihlaseni, vlastnictvi nebo umisteni v prislusnem 
kalendarnim roce. Dojde-li ke zmene v prubehu kalendai'niho mesice, je pro stanoveni 
poctu mesicu rozhodny slav k poslednimu dni tohoto mesice? 

4 § 14a odst. 3 zakona 0 mistnich poplatcich 
5 § 14a odst. 4 zakona o mistnich poplatcich 
6 § 14a odst. 5 zakona 0 mistnich poplatcich 
7 § 1 Ob odst. 6 zakona o mistnich poplatcich 
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ct. s 
Splatnost poplatku 

Poplatek pro poplatniky je splatny nejpozdeji do 30. 4. kalendarniho roku. Vznikne-li 
poplatkova povinnost po 30. 4., je datem splatnosti 31. 12. kalendarniho roku. 

ct. 6 
Osvobozeni a (!levy 

(1) Od poplatku je osvobozena fyzicka osoba die cl. 2 odst. 1 pism. a), ktera je8 

a) umistena do detskeho domova pro deti do 3 let veku, skolskeho zarizeni pro 
vykon ustavni nebo ochranne vychovy nebo skolskeho zafizeni pro preventivne 
vychovnou peci na zaklade rozhodnuti soudu nebo smlouvy, 

b) umistena do zarizeni pro deti vyzadujici okamzitou pomoc na zaklade rozhodnuti 
soudu, na zactost obecniho uradu obce s rozsirenou pusobnosti, zakonneho 
zastupce ditete nebo nezletileho, 

c) umistena v domove pro osoby se zdravotnim postizenim, domove pro seniory, 
domove se zvlastnim rezimem nebo chranenem bydleni. 

(2) Od poplatku se osvobozuji: 

a) poplatnik, kter9 prokaze, ze je ve vazbe nebo vykonu trestu odneti svobody, 

b) poplatnik, kter9 prokaze, ze se nepretrtite, dele nez 6 mesicu, zdrtuje mimo 
uzemi Geske republiky, 

c) poplatnik die cl. 2 odst. (1) pism. a), ktef9 prokaze, ze se nepretrtite, dele nez 6 
mesicu, zdrtuje mimo uzemi mesta a plati za svoz odpadu v obci, ktera vybira 
uhradu za shromazd'ovani, sber, prepravu, trideni, vyuzivani a odstraiiovani 
komunalnich odpadu na zaklade smlouvy nebo jako poplatek podle zakona 
c. 185/2001 Sb., o odpadech, ve zneni pozdejsich predpisu, 

d) poplatnik v miste svozove firme nedostupnym: 

c. p. 17 v mistni casti Radon in 

chatova osada Krejdy 

c. p. 310 Bartacky 

c. ev. 4 Veselicko. 

(3) LJieva ve vysi 150,- Kc se poskytuje poplatnikovi die cl. 2 odst. (1) pism. a) vyjma 
mistni casti Melkovice. 

(4) Uleva ve vysi 300,- Kc se poskytuje poplatnikovi die cl. 2 odst. (1) pism. a) v mistni 
casti Melkovice. 

(5) Udaj rozhodny pro osvobozeni nebo ulevu die odst. (1) pism. a), b), c), a odst. (2) 
pism. a), b), c) tohoto clanku je poplatnik povinen ohlasit ve lhute do 30 dnu od vzniku 
skutecnosti zaklactajici narok na osvobozeni nebo ulevu, nejpozdeji do 31.12. 
kalendarniho roku. 

(6) V pripade, ze poplatnik nesplni povinnost ohlasit udaj rozhodny pro osvobozeni nebo 
ulevu od poplatku ve lhUte stanovene obecne zavaznou vyhlaskou nebo ve lhute podle 
c. 3 odstavce 1, narok na osvobozeni nebo ulevu od tohoto poplatku zanika; za 

'§10b odst. 3 zakona o mlstnich poplatcich 

3 



nesplnenf teto povinnosti nelze uloi:it pokutu za nesplnenf povinnosti nepenei:ite 
povahy9 

Cl. 7 
Navyseni poplatku 

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatnfkem vcas nebo ve spravne vysi, vymerf mu 
spn3vce poplatku poplatek platebnfm vymerem nebo hromadnym predpisnym 
seznamem.10 

(2) Vcas nezaplacene poplatky nebo cast techto poplatku mui:e spravce poplatku zv:fsit ai: 
na trojnasobek; toto zvysenf je pi'islusenstvim poplatku sledujicim jeho osud. 11 

Cl. s 
Odpovednost za zaplaceni poplatku12 

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

(2) V pripade podle odstavce 1 vymeri spravce poplatku poplatek zakonnemu zastupci 
nebo opatrovnikovi poplatnika. 

(3) Je-li zakonnych zastupcu nebo opatrovniku vice, jsou povinni plnit poplatkovou 
povinnost spolecne a nerozdflne. 

Cl. 9 
Pfechodne a zrusovaci ustanoveni 

(1) Zrusuje se obecne zavazna vyhlaska c. 312018, o mistnim poplatku za provoz systemu 
shromai:d'ovani, sberu, prepravy, trideni, vyui:ivani a odstraiiovanf komunalnich 
odpadu, ze dne 22. 11. 2018. 

(2) Poplatkove povinnosti vznikle pred nabytfm ucinnosti teto vyhlasky se posuzuji podle 
dosavadnich pravnich predpisu. 

Cl. 10 
Ucinnost 

Tato vyhlaska nabyva ucinnosti dnem 1. 1. 2020. 

lng. Josef Klement 
mistostarosta mesta 

lng. Martin Mrkos, ACCA 
starosta mesta 

Mgr. Ludmila Reznickova 
mistostarostka mesta 

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

9 § 14a odst. 6 zakona 0 mistnich poplatcich 
10 § 11 odst. 1 zakona o mistnich poplatcich 
11 § 11 odst. 3 zakona o mistnich poplatcich 
12 § 12 zakona 0 mistnich poplatcich 
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