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O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, 

SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A ZPŮSOB JEHO VÝBĚRU 

(OZV o poplatku za odpad) 
 
Zastupitelstvo města Šumperka  v souladu s ustanoveními § 10  písm. a) a § 84 odst. 2  písm.  i)  
zákona č. 128/2000 Sb.,  o  obcích, ve znění pozdějších předpisů, a v  souladu s ustanovením  
§ 1 písm. h)  zákona  č.  565/1990 Sb.,  o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo 
na svém zasedání dne 5. 6. 2003 tuto  obecně závaznou vyhlášku (dále jen OZV).  

 
Článek 1 

Předmět a působnost OZV 
 

OZV stanoví poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále jen ”poplatek”) a způsob jeho výběru na území města 
Šumperka.  

 
Článek 2 

Správce poplatku 
 

1. Správu poplatku vykonává město Šumperk prostřednictvím Městského úřadu Šumperk, odboru 
životního prostředí (dále jen „správce poplatku“). 

 
2. Správce poplatku je oprávněn činit opatření potřebná ke správnému a úplnému zjištění, 

stanovení a splnění poplatkových povinností, zejména má právo vyhledávat poplatníky, vybírat, 
vymáhat a kontrolovat plnění poplatkových povinností.  

 
Článek 3 
Poplatník 

 
1. Poplatníkem1 je: 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, 
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 

ve které není hlášena k  trvalému pobytu žádná fyzická osoba. 
 

2. Za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům 
vlastníkem nebo správcem (dále pro účely této OZV jen ”společný plátce”). Společný plátce je 
povinen oznámit jména, příjmení, adresy a data narození osob, za které poplatek odvádí 
v přihlášce k registraci, která je nedílnou součástí této OZV jako příloha. 

 
3. Má-li ke stavbě označené v čl. 3 odst. 1 písm. b) této OZV vlastnické právo více osob, jsou 

povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu 
fyzickou osobu. 

 
4. Za fyzickou osobu, která není způsobilá k právním úkonům a má v obci trvalý pobyt, plní všechny 

povinnosti zákonný zástupce (u nezletilých dětí např. jejich rodiče).  
 

Článek 4 
Ohlašovací a registrační povinnost 

 
1. Poplatník má ohlašovací a registrační povinnost. 
 
2. Poplatník splní ohlašovací a registrační povinnost tím, že správci poplatku doručí svoji přihlášku 

k registraci buď osobně nebo prostřednictvím svého společného plátce. 
 
3. Lhůta pro registraci – do 30 dnů ode dne, kdy se stal poplatníkem poplatku nebo nastala změna 

rozhodná pro výpočet výše poplatku.  
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Článek 5 

Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu a  
stanovení výše poplatku 

 
1. Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2002 

Celkové náklady na likvidaci směsného odpadu - 10 710  000 Kč 
počet obyvatel k 31.12.2002 - 29 263 
a) náklady na osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad 

ukládající do nádoby ve vlastnictví svozové firmy 
 náklad na 1 obyvatele                 380,- Kč 
b) náklady na osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad 

ukládající do nádoby v jiném vlastnictví 
 náklad na 1 obyvatele                 332,- Kč 
 

2. Sazbu poplatku tvoří v součtu: 
a) paušální částka ve výši 250,- Kč za osobu uvedenou v čl. 5 odst. 1) písm. a) této OZV a 

kalendářní rok, 
b) částka dle rozúčtování 

- za osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad 
ukládající do nádoby ve vlastnictví svozové firmy a kalendářní rok, částka 242,- Kč, 

- za osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad 
ukládající do nádoby v jiném vlastnictví a kalendářní rok, částka 194,- Kč. 

 
3. Výše poplatku je stanovena:  

a) za osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad ukládající 
do nádoby ve vlastnictví svozové firmy 492,- Kč ročně / 41,- Kč za měsíc (250,- + 242,-), 

b) za osobu využívající systém hospodaření s komunálním odpadem a směsný odpad ukládající 
do nádoby v jiném vlastnictví 444,- Kč ročně / 37,- Kč za měsíc (250,- + 194,-). 

 
Článek 6 

Osvobození 
 
Od poplatku jsou osvobozeni: 
a) poplatník uvedený v čl. 3 odst. 1) písm. b) této OZV, u kterého nevzniká registrační ani 

ohlašovací povinnost, 
b) poplatník, který se prokazatelně v Šumperku dlouhodobě nezdržuje (vojenská prezenční služba, 

vazba, výkon trestu, studium nebo pracovní pobyt v zahraničí apod.). Osvobození provede 
správce poplatku na základě čestného prohlášení (a dalších příslušných dokladů) oprávněného. 
Poplatník je povinen oznámit nejpozději do 15 dnů správci poplatku zánik nároku na osvobození, 

c) poplatníci mající trvalý pobyt v Domově důchodců.  
 

Článek 7 
Splatnost poplatku 

 
1. Poplatník nebo společný plátce uhradí poplatek dle celkové výše úhrady následovně: 

a) pololetně, a to v následujících termínech splatnosti:  
- k 20.4. za 1. pololetí příslušného roku, 
- k 20.10. za 2. pololetí příslušného roku, 

b) částku nad 10 001,- Kč ve dvanácti zálohových splátkách splatných do 20. dne rozhodného 
měsíce s ročním vyúčtováním do 30.4. následujícího roku. 

 
2. Vznikne-li poplatková povinnost u poplatníka nebo u společného plátce po splatnosti dle čl. 7 

odst. 1) písm. a) této OZV, je poplatek splatný do 20. dne následujícího měsíce po vzniku 
poplatkové povinnosti. 

 
3. Neuhradí-li osoba, za kterou má být poplatek odváděn  společným plátcem, oznámí společný 

plátce správci poplatku ve lhůtě splatnosti celého poplatku dle čl. 7 odst. 1) této OZV jméno, 
příjmení, adresu a datum narození této osoby, včetně částky, kterou neuhradil a za jaké období. 
Na základě toho dojde k finančnímu vypořádání mezi správcem poplatku a společným plátcem, 
hradí-li poplatek dle čl. 3 odst. 2 této OZV. 
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4. Správce poplatku poté vymáhá částku přímo u poplatníka, který neuhradil poplatek, přitom je 

oprávněn požadovat součinnost společného plátce. 
 

Článek 8  
Vznik a zánik poplatkové povinnosti 

 
1. Poplatek se platí od měsíce, ve kterém byl přihlášen poplatník k trvalému pobytu v obci, nebo 

při nabytí vlastnického práva ke stavbě pro individuální rekreaci. 
 
2. V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví rekreační stavby v průběhu 

kalendářního roku poplatník hradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu měsíců pobytu 
nebo vlastnictví stavby v příslušném roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je 
pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 
Článek 9 

Společná ustanovení  
 

1. Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vydá správce poplatku platební výměr a 
může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé 
Kč nahoru.  

 
2. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto OZV, lze dlužné poplatky 

vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.  
 
3. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho 

dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto 
úkonu zpraven. 

 
4. V řízení ve věci poplatků upravených touto OZV se postupuje dle zák. č. 337/1992 Sb., o správě 

daní a poplatků2. 
 

Článek 10 
Zrušovací ustanovení a účinnost  

 
1. Touto OZV se ruší OZV č. 1/03, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a způsobu jeho výběru (OZV 
o odpadu) ze dne 6. 3. 2003 ke dni 30. 6. 2003. 

 
2. Tato OZV nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2003.  
 
 
 
 
 
 

   Mgr. Zdeněk Brož v.r.      Ing. Marek Zapletal v.r. 
      starosta města           1. místostarosta 

 
 
                                                
1 § 6 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 
  § 10b odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
2 §§21 – 32 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 
 

Vydává Město Šumperk 



Příloha č. 1 OZV 2/03 - o poplatku za odpad

Prohlášení společného plátce poplatku.
Údaje o plátci
Jméno, příjmení (Název org.) - Telefon -

Adresa bydliště (Sídlo org.) - Datum narození (IČO) -

Evidovaný trvalý pobyt (adresa uvedená v OP) -

Údaje o poplatnících -

Jméno, přijmení Datum narození Evidovaný trvalý pobyt (adresa uvedená v OP)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17  

18  

19  

20  

21  

22  

Údaje o nemovitosti (např. bytový dům, rodinný dům, viz vyhl. 137/98. Sb. § 3) -

Počet bytů - Počet a typ sběrných nádob -

Vztah plátce k objektu (např. vlastník, zástupce spoluvlastníků, správce apod.) -

Údaje o vlastníkovi (Jméno, přijmení a adresa, pokud není výše již výše uvedena) -

V Šumperku dne ……………………..
podpis


