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STATUTÁRNÍ   M ĚSTO   OLOMOUC 
 

OBECNĚ   ZÁVAZNÁ   VYHLÁŠKA   č. 6/2008 
 

o místním  poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,  
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 
Zastupitelstvo města Olomouce se na svém zasedání  dne 15. 12. 2008 usneslo vydat 

v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 
vyhlášku: 
 
 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
(1) Podle ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů, se zavádí a vybírá místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“). 

(2) Správu poplatku vykonává Magistrát města Olomouce (dále jen „správce poplatku“) a v řízení 
ve věcech poplatku postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních  poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveno jinak. 

 
 

Článek 2 
Poplatník 

  
Poplatek platí: 
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou 
povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatky odvádějí, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické 
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající 
poplatku za jednu fyzickou osobu. 
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Článek 3 

Sazba poplatku 
 
(1) Sazba poplatku pro poplatníka uvedeného v čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 492,- Kč 

za poplatníka za kalendářní rok 2009 a je tvořena ze dvou částek: 
a) z částky 242,- Kč, 
b) z částky 250,- Kč. 

Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu. Skutečné náklady za kalendářní rok 2007 činily                       
42.850.000,- Kč. Ke dni 31. 12. 2007 bylo  101 365 osob, které splňovaly podmínky uvedené 
v čl. 2. Rozúčtovaná částka na poplatníka činí 423,- Kč za rok. Ve smyslu ustanovení 
§ 10b odst. 3 písm. b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů, je druhá částka pro výpočet poplatku omezena výší 250,- Kč. 

(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 

 
 

Článek 4 
Oznamovací povinnost 

 
Skutečnosti rozhodné pro vznik, změnu nebo zánik poplatkové povinnosti dle čl. 2 této vyhlášky 
je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu nejpozději 
do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. 
 
 

Článek 5 
Splatnost a úhrada poplatku 

 
(1) Poplatník je povinen uhradit poplatek nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku. 
(2) Pokud poplatníkovi vznikla poplatková povinnost v průběhu roku, je povinen uhradit poplatek  

v poměrné výši ze sazby poplatku uvedené v čl. 3 této vyhlášky, odpovídající počtu 
kalendářních měsíců, za které je poplatník povinen poplatek platit. Poplatník je povinen uhradit 
poplatek do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který mu poplatková 
povinnost vznikla, nemusí to však být dříve než v termínu splatnosti poplatku dle odst. 1. 

(3) Vypočítaný poplatek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru.  
(4) Poplatník může provést platbu bezhotovostně způsobem upraveným v odst. 5 nebo v hotovosti.  
(5) Při bezhotovostní platbě, provedené bankovním převodem nebo poštovní poukázkou, poplatník 

uhradí poplatek na účet č. 19-1801731369/0800, uvede variabilní symbol 1337 a jako specifický 
symbol své rodné číslo bez lomítka. Pokud je jednou platbou provedena úhrada současně 
za více osob, musí být uvedeno jako specifický symbol rodné číslo jednoho z poplatníků nebo 
plátce poplatku, který platbu provádí. Povinností plátce poplatku, který provedl platbu za více 
osob, je sdělit nejpozději do 15 dnů ode dne splatnosti poplatku správci poplatku údaje potřebné 
k identifikaci platby, a to jména, příjmení, rodná čísla a trvalý pobyt osob, za něž byl poplatek 
touto platbou hrazen a dále datum úhrady, variabilní a specifický symbol příslušné platby. 
K podávání oznámení dle předchozí věty vydá správce poplatku formulář. 
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Článek 6 
Osvobození  

 
(1) Od poplatku jsou osvobozeni: 

a) poplatníci dle čl. 2 písm. b) této vyhlášky, 
b) poplatníci, kteří v příslušném roce  dovrší 80 a více let věku, 
c) poplatníci narozeni v příslušném kalendářním roce, 
d) ve výši 50 % poplatníci, kteří v příslušném kalendářním roce nedovrší 16 let. 

 
(2) Dále jsou od poplatku osvobozeny: 

a) osoby umístěné v domovech a penzionech pro důchodce, léčebnách dlouhodobě nemocných 
a zařízeních, poskytujících sociální služby s celoročním pobytem, 

b) osoby umístěné ve vyšetřovací vazbě a výkonu trestu, 
c) osoby zdržující se nepřetržitě v zahraničí delší dobu než 1/2 roku,  
d) děti umístěné v dětských domovech, 
e) čtvrté a každé další dítě v rodině, nedovrší-li tyto děti v daném kalendářním roce 16 let, 
f) ve výši 50 % studenti denního studia škol umístěných mimo město Olomouc, kteří 

se prokáží dokladem o zajištění ubytování v daném místě a potvrzením o studiu příslušné 
školy. 

 
(3) Nárok na osvobození od poplatku dle odst. 2 tohoto článku nevznikne poplatníkovi, který má 

na poplatku evidován splatný nedoplatek. 

(4) Způsob oznámení nároku na  osvobození od poplatku: 

a) Nárok na osvobození od placení poplatku z důvodů uvedených v odst. 2 tohoto článku 
je poplatník povinen správci poplatku každoročně oznámit písemně nebo ústně do protokolu 
nejpozději do 31. 5. příslušného kalendářního roku, jinak nárok zaniká. Skutečnost 
zakládající nárok na osvobození od poplatku, která nastala až po 31. 5. příslušného 
kalendářního roku, je poplatník povinen oznámit ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího vzniku, 
jinak nárok na osvobození zaniká. 

b) Osvobození se vztahuje pouze na dobu, po kterou trvají skutečnosti, uvedené 
v odst. 2 tohoto článku. Rozhodným dnem pro určení, zda nárok na osvobození trvá, je vždy 
poslední den kalendářního měsíce. 

c) Jestliže pominou důvody, pro které byl poplatník od poplatku osvobozen, je poplatník tuto 
skutečnost povinen do 30 dnů oznámit správci poplatku a hradit poplatek od doby, 
kdy důvody pro osvobození pominuly. 

 
(5) Osoby uplatňující nárok na osvobození od poplatku dle odst. 2 tohoto článku jsou povinny 

předložit tyto doklady: 

- k odst. 2 písm. a) potvrzení příslušného zařízení, jestliže oznámení nepodává příslušné 
zařízení za své obyvatele, 

- k odst. 2 písm. b) potvrzení příslušné věznice o tom, jak dlouho v ní je poplatník umístěn, 
- k odst. 2 písm. c) potvrzení o pobytu mimo území České republiky, 
- k odst. 2 písm. d) potvrzení příslušného zařízení, rozhodnutí soudu o umístění dítěte 

do zařízení (žádost podává zákonný zástupce nebo opatrovník dítěte), 
 
 
- k odst. 2 písm. e) čestné prohlášení žadatele, že poplatek nebyl hrazen formou sociálních 

dávek, a že děti nejsou umístěny v ústavech sociální péče ani v náhradní 
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rodinné výchově (u tohoto důvodu prominutí musí být v rodině 
nejméně čtyři děti mladší 16 let),  

- k odst. 2 písm. f) potvrzení o ubytování spolu s potvrzením o studiu příslušné školy. 
 
(6) O osvobozeních od poplatku dle tohoto článku správce poplatku samostatně nerozhoduje. 

Osvobození od poplatku dle odst. 2 tohoto článku je podmíněno předložením příslušných 
dokladů dle odst. 5 tohoto článku. Nebude-li doklad předložen nebo bude obsahovat nejasnosti 
nebo chyby, má se za to, že poplatník nesplňuje podmínky pro osvobození od poplatku. 

 
 

Článek 7 
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná 

 
(1) Nebude-li poplatek zaplacen (odveden) včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku 

poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený (neodvedený) poplatek nebo jeho 
nezaplacenou (neodvedenou) část může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek. Vyměřený 
poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 

(2) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou 
vyhláškou obce, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, 
ve kterém poplatková povinnost vznikla. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující 
k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl 
poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit a doměřit poplatek lze 
nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. 

(3) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto obecně závaznou 
vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu ve smyslu ustanovení § 37 zákona                      
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 

(4) Vznikne-li poplatková povinnost k poplatku před účinností této vyhlášky, postupuje se v řízení 
o tomto poplatku dle předpisů platných a účinných v době vzniku poplatkové povinnosti. 

 
 

Článek 8 
Ustanovení zrušovací 

 
Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška statutárního města Olomouce č. 10/2007  
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ze dne 19. 12. 2007. 
 
 

Článek 9 
Účinnost vyhlášky 

 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009. 
 
 
 
 
 
 

Martin Novotný  Mgr. Svatopluk  Ščudlík 
primátor  1. náměstek primátora 

 
 
vyvěšeno dne:  16. 12. 2008 
sejmuto dne :      5. 1. 2008 
č.j.:                   3495/2008  


