
strana 4 VYHLÁŠKY 14/2005

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ 

Článek 1
Předmět úpravy

(1) Město Prostějov touto obecně zá-
vaznou vyhláškou zavádí ve  svém územ-
ním obvodu poplatek za provoz systému
shromažďování,  sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování  komunálních
odpadů (dále jen „poplatek za komunální
odpad“). 

(2) Poplatek za komunální odpad měs-
to Prostějov stanoví v návaznosti na za-
vedení systému shromažďování, sběru,
přepravy,  třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálních odpadů, včetně  systé-
mu nakládání se stavebním odpadem na
území města  Prostějova.

(3) Tato obecně závazná vyhláška dále
stanoví podrobnosti  vybírání poplatku za
komunální odpad, zejména konkrétní
sazbu  poplatku za komunální odpad,
ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku
poplatkové povinnosti, splatnost poplat-
ku za komunální  odpad, úlevy a osvobo-
zení od poplatku za komunální odpad.

Článek 2
Předmět poplatku 

za komunální odpad

Předmětem poplatku za komunální od-
pad je provoz systému  shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů zavede-
ný městem Prostějovem na  jeho území. 

Článek 3
Správa poplatku 

za komunální odpad

Správu poplatku vykonává Městský
úřad v Prostějově, finanční  odbor (dále
jen „správce poplatku“).

Článek 4
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku za komunál-
ní odpad je každá fyzická  osoba, která
má ve městě Prostějově trvalý pobyt.

(2) Poplatníkem poplatku za komunál-
ní odpad je dále každá  fyzická osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou
nebo  sloužící k individuální rekreaci, ve
které není hlášena k trvalému pobytu
žádná fyzická osoba, pokud se stavba ur-
čená  nebo sloužící k individuální rekrea-
ci nachází na území města  Prostějova.
Má-li ke stavbě uvedené v předchozí vě-
tě  vlastnické právo více osob, jsou po-
vinny platit poplatek za  komunální od-
pad společně a nerozdílně, a to ve výši
odpovídající poplatku za komunální od-
pad za jednu fyzickou  osobu.

(3) Stavbou určenou k individuální re-
kreaci se rozumí  jakákoliv trvalá nebo
dočasná stavba, jejíž užívání k uvedené-
mu účelu je povoleno kolaudačním roz-
hodnutím a ve  které není přihlášena k tr-
valému pobytu žádná osoba. Tato  stavba
je v katastru nemovitostí vedena jako ob-
jekt pro  individuální rekreaci. Stavbou
sloužící k individuální  rekreaci se rozu-
mí jakákoliv trvalá nebo dočasná stavba
podle  zvláštních právních předpisů1),
s výjimkou drobné stavby, ve  které není
přihlášena k trvalému pobytu žádná oso-
ba. Tato  stavba může být v katastru ne-
movitostí evidována pro různé  účely vy-
užití, zejména jako zemědělská usedlost,
objekt k bydlení, objekt lesního hospo-
dářství a podobně. 

ČÁST DRUHÁ
POPLATKOVÁ POVINNOST

A PLACENÍ POPLATKU 
ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Článek 5
Vznik a zánik poplatkové

povinnosti

(1) Poplatková povinnost poplatníka
uvedeného v článku 4  odst. 1 této vy-
hlášky vzniká přihlášením poplatníka -
fyzické  osoby k trvalému pobytu na úze-
mí města Prostějova. 

(2) Poplatková povinnost poplatníka
zaniká přihlášením k trvalému pobytu na
území jiné obce. Dojde-li ke změně v prů-
běhu kalendářního měsíce, je pro poplat-
kovou povinnost  rozhodný stav na konci
tohoto měsíce.

(3) Poplatková povinnost poplatníka
uvedeného v článku 4  odst. 2 této vy-
hlášky vzniká nabytím vlastnictví stavby
určené nebo sloužící k individuální rekre-
aci. Nabývání  vlastnictví je upraveno
zvláštními předpisy.2)

(4) Poplatková povinnost poplatníka
uvedeného v článku 4  odst. 2 zaniká:

a) převodem nebo přechodem vlastnic-
tví stavby uvedené v odstavci 3 na jinou
osobu,

b) změnou charakteru stavby nebo
změnou účelu užívání stavby,

c) započetím užívání stavby k trvalému
bydlení, pokud se  fyzická osoba přihlásí
k trvalému pobytu v objektu stavby.

Dojde-li ke změně v průběhu kalendář-
ního měsíce, je pro  stanovení poplatkové
povinnosti rozhodný stav na konci tohoto
měsíce.

Článek 6
Ohlašovací povinnost ke vzniku 

a zániku poplatkové povinnosti

(1) Ohlašovací povinnost ke vzniku
a zániku poplatkové  povinnosti se ne-
vztahuje na údaje o trvalém pobytu, které
správce poplatku získává přímo z infor-
mačního systému  evidence obyvatel. Fy-
zická osoba je povinna ohlásit správci
poplatku pobyt mimo území České re-
publiky z důvodu osvobození  podle člán-
ku 9 této vyhlášky. Tuto skutečnost je fy-
zická  osoba povinna doložit písemně
správci poplatku způsobem  uvedeným
v článku 9 odst.1 této obecně závazné vy-
hlášky.

(2) Fyzická osoba uvedená v článku 4
odst. 2 této obecně  závazné vyhlášky je
povinna ohlásit správci poplatku vznik
své poplatkové povinnosti nejpozději do
30 dnů ode dne, kdy  jí bylo doručeno
oznámení katastrálního úřadu o zápisu
vlastnického práva do katastru nemovi-
tostí. Ve stejné lhůtě  je fyzická osoba po-
vinna ohlásit správci poplatku každou
změnu, která má vliv na její poplatkovou
povinnost.  Poplatkovou povinnost po-
platník dokládá listinou osvědčující  na-
bytí vlastnictví stavby.

(3) Vzniká-li nebo mění-li se vlastnic-
tví stavby určené nebo  sloužící k indivi-
duální rekreaci rozhodnutím státního or-
gánu  nebo vkladem do katastru nemovi-
tostí, je fyzická osoba  povinna vznik,
změnu nebo zánik poplatkové povinnosti
správci  poplatku za komunální odpad
ohlásit nejpozději ve lhůtě 30  dnů ode
dne právní moci rozhodnutí nebo doruče-
ní rozhodnutí o povolení vkladu do ka-
tastru nemovitostí. 

(4) Ohlašovací povinnost může být spl-
něna písemným ohlášením  správci po-
platku nebo ústně do protokolu sepsané-
ho a podepsaného před správcem poplat-
ku.

Článek 7
Sazby poplatku 

za komunální odpad

(1) Sazba poplatku za komunální od-
pad činí celkem 420 Kč za  poplatníka
a kalendářní rok a sestává z:

a) pevné částky ve výši 170 Kč za oso-
bu poplatníka a kalendářní rok,

b) částky stanovené na základě skuteč-
ných nákladů města  Prostějova na sběr
a svoz netříděného komunálního odpadu
za  předchozí kalendářní rok ve výši 250
Kč za poplatníka a kalendářní rok.

(2) Rozúčtování nákladů na sběr a svoz
netříděného odpadu na  osobu je stanove-
no takto:

a) celkové skutečné náklady města Pro-
stějova na sběr a svoz  netříděného ko-
munálního odpadu od občanů města čini-
ly za  předcházející kalendářní rok, tj.
v roce 2004 částku 30 594  370,80 Kč,

b) počet poplatníků je 47 244 (47 043
fyzické osoby s trvalým pobytem na úze-
mí města Prostějova + 201 fyzické  oso-
by, které mají ve vlastnictví stavbu urče-
nou nebo  sloužící k individuální rekrea-
ci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba),

c) skutečné náklady města Prostějova
na sběr a svoz  netříděného komunálního
odpadu za předchozí kalendářní rok,  tj.
v roce 2004, činily 647,60 Kč za poplat-
níka a kalendářní  rok.

(3) V případě změny znamenající zánik
poplatkové povinnosti v průběhu kalen-
dářního roku započte správce poplatku
poplatek  za komunální odpad v poměrné
výši, která odpovídá počtu  kalendářních

měsíců trvání poplatkové povinnosti
v příslušném  kalendářním roce. Dojde-li
ke změně v průběhu kalendářního  měsí-
ce, je pro stanovení počtu měsíců rozhod-
ný stav na konci  tohoto měsíce.

Článek 8
Splatnost a placení poplatku

za komunální odpad

(1) Poplatníci uvedení v článku 4 odst.
1 této obecně závazné  vyhlášky platí po-
platek za komunální odpad jednorázově,
a to  nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku. V případě, že poplat-
ková povinnost (narození poplatníka
uvedeného v článku 4 odst. 1 této obecně
závazné vyhlášky  nebo jeho přihlášení
k trvalému pobytu na území města  Pro-
stějova) vznikne po 30. 6. kalendářního
roku, je poměrná  část poplatku za komu-
nální odpad splatná jednorázově  nejpo-
zději do 31. 12. příslušného kalendářního
roku.

(2) Poplatníci uvedení v článku 4 odst.
2 této obecně závazné  vyhlášky platí po-
platek za komunální odpad jednorázově,
a to  nejpozději do 30. června příslušného
kalendářního roku. V případě, že poplat-
ková povinnost (doručení oznámení  ka-
tastrálního úřadu o zápisu vlastnického
práva do katastru  nemovitostí, právní
moc rozhodnutí nebo doručení rozhodnu-
tí o povolení vkladu do katastru nemovi-
tostí) vznikne po 30. 6.  kalendářního ro-
ku, je poměrná část poplatku za komunál-
ní  odpad splatná jednorázově nejpozději
do 31. 12. příslušného  kalendářního ro-
ku.

(3) Poplatek za komunální odpad se
platí správci poplatku:

a) bezhotovostním převodem z účtu ve-
deného u banky na  příslušný účet správ-
ce poplatku,

b) v hotovosti:
1. prostřednictvím banky nebo držitele

poštovní  licence na příslušný účet správ-
ce poplatku,

2. osobám pověřeným správcem po-
platku výhradně  přijímat od poplatníků
platby na poplatky v hotovosti;  na přija-
tou platbu je správce poplatku povinen
vydat  potvrzení.

(4) Za poplatníky uvedené v článku 4
odstavci 1, kteří tvoří  domácnost, může
poplatek za komunální odpad odvádět
společný  zástupce, za rodinný nebo by-
tový dům, ve kterém mají  poplatníci tr-
valý pobyt, může odvádět poplatek za ko-
munální  odpad vlastník nebo správce ne-
movitosti. Osoba odvádějící  poplatek za
komunální odpad je povinna správci po-
platku  oznámit jména a data narození po-
platníků, za které poplatek  za komunální
odpad odvádí. Pokud nejsou údaje podle
předchozí  věty úplné, může správce po-
platku vyzvat poplatníka podle  zvlášt-
ních právních předpisů3) k doplnění poža-
dovaných údajů v jím určené lhůtě.

(5) Za den platby poplatku za komu-
nální odpad se považuje:

a) u bezhotovostních převodů z účtu
u banky den, kdy bylo  uskutečněno ode-
psání částky z účtu poplatníka, 

b) u plateb v hotovosti den, kdy banka,
pošta nebo osoba  pověřená správcem po-
platku hotovost přijala nebo převzala.

Článek 9
Úlevy a osvobození od poplatku 

za komunální odpad

(1) Od poplatku za komunální odpad
jsou osvobozeni poplatníci  dle čl. 4 odst.
1, pobývající nepřetržitě nejméně 6 měsí-
ců  mimo území České republiky, za
předpokladu že:

a) vznik nároku na osvobození oznámí
správci poplatku  písemně formou čestné-
ho prohlášení do dne splatnosti poplatku, 

b) v případě pobytu mimo území České
republiky delšího než 1  rok, vždy do
splatnosti poplatku příslušného kalendář-
ního  roku prokáží, že důvod osvobození
trvá a

c) ukončení pobytu mimo Českou re-
publiku oznámí správci  poplatku píse-
mně do 15 dnů ode dne, kdy nastala tato
skutečnost.

(2) Od poplatku za komunální odpad
jsou dále osvobozeny  fyzické osoby,
umístěné v Domově důchodců, Nerudova
70,  Prostějov a v ÚSP a Domově dů-
chodců U Milosrdných bratří,  Svatoplu-
kova 7 a Martinákova 9, Prostějov, které
mají na  území města Prostějova trvalý
pobyt, a to po dobu umístění v uvede-
ných zařízeních sociální péče.

(3) Od placení poplatku za komunální
odpad je osvobozen  poplatník dle čl. 4

odst. 2, který je vlastníkem nebo  spolu-
vlastníkem stavby specifikované ve člán-
ku 4 odst. 2,  nacházející se na území
města Prostějova, a je současně  poplatní-
kem dle článku 4 odst. 1 této vyhlášky. 

(4) Od poplatku za komunální odpad
nebo jeho poměrné části  jsou osvoboze-
ni nezletilí poplatníci dle článku 4 odst. 1,
kteří jsou třetím a dalším dítětem žijícím
v domácnosti  alespoň s jedním zletilým
poplatníkem dle článku 4 odst. 1.,  které-
mu v příslušném kalendářním roce vznik-
ne povinnost  poplatek za komunální od-
pad zaplatit. Osvobození od poplatku  za
komunální odpad nebo jeho poměrné čás-
ti se uvedeným  nezletilým poplatníkům
poskytne poprvé v kalendářním roce,  kdy
jim vznikla povinnost platit poplatek
a do kalendářního  roku, v němž dovrší 16
let věku za předpokladu že:

a) jeho zákonný zástupce doručí správ-
ci poplatku v každém  roce, kdy osvobo-
zení trvá, nejpozději v den splatnosti  po-
platku nebo jeho poměrné části písemné
čestné prohlášení  zákonného zástupce
nezletilého poplatníka na tiskopisu  vydá-
vaném správcem poplatku,

b) není umístěn v ústavu sociální péče
nebo v náhradní  rodině a

c) jeho zákonný zástupce ani on nejsou
evidováni jako  dlužníci města Prostějo-
va.

(5) Úlevy v povinnosti platit poplatek
město Prostějov  neposkytuje.

(6) Tiskopis uvedený v odst. 1 a 4 to-
hoto článku obdrží  poplatník u správce
poplatku nebo na internetových stránkách
města Prostějova.

Článek 10
Snížení a prominutí poplatku 

za komunální odpad

Město Prostějov může na žádost po-
platníka z důvodu odstranění  tvrdosti po-
platek za komunální odpad nebo jeho pří-
slušenství  zcela nebo částečně promi-
nout.

Článek 11
Sankce

(1) Nebude-li poplatek za komunální
odpad zaplacen (odveden)  včas nebo ve
správné výši, vyměří správce poplatku
poplatek  za komunální odpad platebním
výměrem a může zvýšit včas  nezaplace-
ný (neodvedený) poplatek za komunální
odpad nebo  jeho nezaplacenou (neodve-
denou) část až na trojnásobek.  Vyměře-
ný poplatek za komunální odpad se zao-
krouhluje na celé  koruny nahoru.

(2) Pokud poplatník nebo plátce nespl-
ní svoji poplatkovou  povinnost stanove-
nou touto obecně závaznou vyhláškou,
může  správce poplatku dlužné částky vy-
měřit nebo doměřit do 3 let  od konce ka-
lendářního roku, ve kterém poplatková
povinnost  vznikla.

(3) Byl-li před uplynutím této lhůty
učiněn úkon směřující k vyměření nebo
doměření poplatku za komunální odpad,
běží  lhůta znovu od konce roku, v němž
byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu
písemně uvědomen. Vyměřit a doměřit
poplatek za  komunální odpad lze nejpo-

zději do 10 let od konce  kalendářního ro-
ku, ve kterém poplatková povinnost
vznikla. 

ČÁST TŘETÍ
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ 

Článek 12
Společná ustanovení

(1) O řízení ve věcech poplatku za ko-
munální odpad platí  zvláštní předpisy4),
pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
nestanoví jinak.

(2) Částka plateb převyšující splatný
poplatek za komunální  odpad včetně je-
ho příslušenství je přeplatkem. Požádá-li
poplatník písemně o vrácení přeplatku na
poplatku za  komunální odpad, vrátí
správce poplatku přeplatek do 30 dnů
ode dne doručení žádosti, pokud přepla-
tek činí více než 50 Kč  a nemá-li součas-
ně poplatník nedoplatek na jiném poplat-
ku u správce poplatku. Podání žádosti
o vrácení přeplatku  nepodléhá správnímu
poplatku.

(3) Zrušují se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 13/2003

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

2. Obecně závazná vyhláška č. 8/2004,
kterou se mění Obecně  závazná vyhláška
č. 13/2003 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,  přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů.

3. Obecně závazná vyhláška 
č. 14/2004, kterou se mění Obecně  zá-
vazná vyhláška č. 13/2003 o místním po-
platku za provoz  systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů.

ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST 

Článek 13
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá
účinnosti dnem 1. 1. 2006.

Ing. Jan Tesař v. r.  Miroslav Pišťák v. r. 
starosta města místostarosta města 

1) § 139b zákona č. 50/1976 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

2) § 132 a násl. občanského zákoníku, 
§ 2 zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech

vlastnických a jiných věcných práv k ne-
movitostem, ve znění pozdějších předpi-
sů

3) § 59 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění po-
zdějších předpisů

4) zákon č.337/1992 Sb. o správě daní
a poplatků ve znění pozdějších předpisů

Město Prostějov 
Zastupitelstvo města Prostějova

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.  8/2005

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

Zastupitelstvo města Prostějova vydalo dne 25. 10. 2005 v  souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění  pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 14 odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění  pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku

Vážení podnikatelé, 

Okresní hospodářská komora v Prostějově 
připravuje finančně  velice zajímavé nabídky 

vzdělávacích kursů určené pro malé a střední podnikatele.
Vzdělávací kursy, které pro vás a vaše zaměstnance chystáme,  budou financová-

ny z prostředků Evropské unie na základě přijatého  projektu „Znalostmi k prosperi-
tě“, který byl podán v rámci  Operačního programu rozvoje lidských zdrojů (OPRLZ).
Příjemcem  podpory je Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje,  jednotlivé
okresní komory zde plní funkci partnerů a zajišťují tak  působnost v celém Olomouc-
kém kraji.

V současné době probíhá zajišťování účastníků do jednotlivých  kursů, připravují
se výběrová řízení na lektory a probíhají další  organizační záležitosti tak, aby bylo
možné kursy zahájit od února  2006.

Náplně jednotlivých kursů nejsou striktně stanoveny, ale budou  vycházet z vašich
požadavků tak, jak to strategie vaší firmy pro  plnění úkolů bude potřebovat. Vložné
účastníků bude činit pouze 20  procent z celkové hodnoty kurzu. Jednotlivé okru-
hy vzdělávacích  cyklů jsou:

Práce na PC 
Jazyky 
Komunikace
Daně, účto, právo
Bezpečnost, ISO
Personalistika
Manažerské dovednosti
Veškeré další podrobnosti získáte v kanceláři Okresní hospodářské  komory, 

Lidická 6, Prostějov, telefon 582 332 489, e-mail:  ohkpv@ohkpv.cz
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

rozpočtem České republiky. 


