Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice
________________________________________________________________________

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
Zastupitelstvo obce Sudice vydává přijetím usnesení č. ..…/13/2012 na svém 13. zasedání
konaném dne 19.12.2012 v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto Obecně
závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Základní ustanovení
(1) Obec Sudice (dále jen „obec“) touto vyhláškou zavádí podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů, poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen
„poplatek“), na území obce.
(2) Řízení o poplatcích vykonává Obecní úřad Sudice (dále jen „správce poplatku“), ve smyslu
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 2
Poplatník
(1) Poplatníkem je:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, které podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky, byl v
obci povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší 90 dnů
c) fyzická osoba, která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá
v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců
d) fyzická osoba, která pobývá na území obce a které byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců
e) fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.
(2) Za poplatníky uvedené v čl. 2 této vyhlášky, kteří tvoří domácnost, může poplatek platit jedna
osoba, za rodinný nebo bytový dům vlastník nebo správce nemovitosti (dále také „společný
zástupce“).
(3) Má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu, ve kterých není
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
(4) Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení
poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má v
takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

Čl. 3
Registrační a oznamovací povinnost
(1) Poplatník, podle článku 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky, má oznamovací povinnost, kterou splní tím,
že správci poplatku předloží „Prohlášení o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, jehož náležitosti a vzor jsou
uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Příslušný formulář je k dispozici u správce poplatku a na
webových stránkách obce pod odkazem „Důležité dokumenty“ a „Formuláře“. Prohlášení není
nutno podávat, nedošlo-li ke změnám vůči poslednímu podanému prohlášení.
(2) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování poplatníků, za
které poplatek odvádí a další skutečnosti podle „Prohlášení o poplatku“ rozhodné pro stanovení
výše poplatku.
(3) Prohlášení se podává při vzniku a změně poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15-ti dnů ode dne,
kdy tato poplatková povinnost nastala. Přitom se postupuje podle odstavců 4 a 5.
(4) Poplatník nebo společný zástupce podle článku 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je povinen oznámit
správci poplatku vznik poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to
nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Ve stejné lhůtě je povinen oznámit zánik
poplatkové povinnosti. Za změnu pobytu se považuje přihlášení trvalého pobytu, narození dítěte,
úmrtí osoby přihlášené k trvalému pobytu atd. Nebude-li uplatňovat nárok na vrácení části poplatku
za zbytek roku, nemusí zánik poplatkové povinnosti oznamovat.
(5) Poplatník nebo společný zástupce podle článku 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je povinen oznámit
správci poplatku vznik poplatkové povinnosti v důsledku nabytí stavby do vlastnictví nebo počátku
užívání nedokončené stavby a to nejpozději do 15-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Ve
stejné lhůtě a stejným způsobem je povinen oznámit zánik poplatkové povinnosti v důsledku
změny vlastnictví ke stavbě. Není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným
číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. Poplatek nebo
jeho poměrná část uhrazená předchozím vlastníkem stavby nejsou přenosné na nového vlastníka.
Pokud poplatník nepožaduje vrácení vzniklého přeplatku, nemusí zánik poplatkové povinnosti
oznamovat.
(6) Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace,
uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Čl. 4
Výše poplatku
(1) Sazba poplatku
tvořena:
a) Částkou
b) Částkou
skutečných
odpadu.

pro fyzickou osobu podle článku 2 této vyhlášky činí 460,- Kč za rok a je
200,- Kč za fyzickou osobu a rok.
260,- Kč za fyzickou osobu a rok stanovenou na základě rozúčtování
nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního

(2) Částka v odstavci 1 b) je vypočtena z rozúčtování skutečných nákladů obce na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za předchozí rok na jednotlivé poplatníky uvedené v článku 2

odst. 1 a 2 této vyhlášky. Jedná se o částku až 750,-Kč.1) Rozúčtování je přílohou č. 1 této
vyhlášky a zpracovává se vždy k 31.1. za předchozí kalendářní rok.
(3) Částka v odstavci 1 a) vyjadřuje rozdíl mezi průměrnými náklady na poplatníka vynaloženými
obcí na sběr a svoz veškerého komunálního odpadu produkovaného v obci v předchozím roce a
částkou stanovenou v odstavci 1b. Jedná se o částku až 250,-Kč.2) Částka podle odstavce 1 a) se
zaokrouhluje na celé padesátikoruny.
(4) V případě změny trvalého pobytu v obci nebo změny vlastnictví stavby podle článku 2 odst. 1
této vyhlášky v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá
počtu kalendářních měsíců trvalého 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.
Čl. 5
Splatnost poplatku
(1) Poplatek pro poplatníka podle článku 2, odstavec 1 této vyhlášky je každoročně splatný
jednorázově vždy nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.
(2) Poplatek se platí správci poplatku hotově nebo bezhotovostním převodem na účet správce
poplatku. Při bezhotovostní platbě musí poplatník oznámit variabilní symbol platby k její
identifikaci.
(3) Vznikne-li poplatníkovi v důsledku změn poplatkové povinnosti podle článku 3 přeplatek a
požádá o jeho vrácení, je mu vrácen správcem poplatku v poměrné výši a to :
a) při stěhování z obce nebo prodeji nemovitosti ihned při ohlášení zániku poplatkové
povinnosti doložené příslušnými doklady
b) v ostatních případech do 30 dnů od podání žádosti, nejpozději však do 31. prosince.
(4) Vznikne-li poplatníkovi v důsledku změn poplatkové povinnosti podle článku 3 nedoplatek, je
povinen jej uhradit podle zásad uvedených v článku 5 odst. 1 této vyhlášky. U změn poplatkové
povinnosti, které nastaly po 31.5. se poplatek platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy
poplatková povinnost vznikla a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12
stanovené sazby.
(5) Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(6) Přeplatek se nevrací, nečiní-li více jak 50,-Kč na jednoho poplatníka.
Čl. 6
Osvobození od poplatku
(1) Od poplatku jsou osvobozeny nově narozené děti a to v kalendářním roce svého narození.
(2) Od poplatku je osvobozeno každé třetí a další dítě ve věku do 18 let v rodině s více než 2 dětmi
do 18 let věku. Na dítě, které dosáhne věku 18 let v průběhu roku poplatkové povinnosti, se již
osvobození nevztahuje a do počtu dětí pro stanovení nároku na osvobození se nezapočítává.
(3) Od poplatku jsou osvobozeni občané nad 80 let věku od následujícího kalendářního roku po
dosažení tohoto věku.
_____________________________________________________________________________
1)

§ 10b odst. 4 písmeno b) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

2)

§ 10b odst. 4, písmeno a) zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

(4) Od poplatku jsou osvobozeny osoby, které mají v obci trvalý pobyt hlášený na adrese
Obecního úřadu Sudice, Sudice 164. Toto osvobození neplatí pro osoby, které se prokazatelně
zdržují v obci.
(5) Úleva na poplatku v poměrné části se poskytne poplatníkům, kteří pobývají po dobu minimálně
tří kalendářních měsíců mimo místo svého trvalého pobytu v obci Sudice (v domovech důchodců,
v ústavech sociální péče, v sanatoriích, v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ve vazbě, ve
výkonu trestu odnětí svobody, v zahraničí atd.).
(5) Vznik nároku na osvobození od poplatku je poplatník nebo společný zástupce podle čl. 2 odst.
1 a 2 této vyhlášky povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu ve lhůtě do
15 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození a nárok hodnověrně
prokázat písemným dokladem (rodným listem dítěte, průkazem totožnosti, atd.). Zánik nároku na
osvobození se neoznamuje, správce poplatku změnu poplatkové povinnosti upraví podle podkladů
ve své evidenci.
Čl. 7
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost k poplatku podle čl. 3 této vyhlášky, bude
mu poplatek vyměřen správcem poplatku.
(2) Nebudou-li poplatky zaplaceny nebo odvedeny včas a ve správné výši, vyměří správce
poplatku vždy poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až na
trojnásobek (v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů). Vždy však poplatky, které nebudou uhrazeny nebo odvedeny včas nebo ve
správné výši, správce poplatku navýší o 100,-Kč u každého neuhrazeného poplatku. Vyměřené
poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
Čl. 8
Přechodné a zrušovací ustanovení
(1) Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne
3.3.2011.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle
dosavadních právních předpisů.
Čl. 9
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 2.1.2013.
Ing. Olga Dočkalová
starostka
Josef Roupa
místostarosta
Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.12.2012
Sejmuto z úřední desky dne:

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012

„Rozúčtování skutečných nákladů obce za rok 2011
na sběr, svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu“.
a) Celkové náklady obce na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování veškerých komunálních odpadů v roce 2011 činily 241.731,-Kč za 486 poplatníků,
výnosy pak 15.136,-Kč. Výsledek hospodaření je tedy (náklady – výnosy) 226.595,-Kč. Částka na
poplatníka a rok účtovaná na svoz a odstraňování veškerého komunálního odpadu v roce 2011
činila v průměru 466,-Kč (celkové náklady 226.595,-Kč / 486 poplatníků).
b) Celkové náklady na svoz a odstraňování netříděného komunálního odpadu v roce 2011 činily
189.529,-Kč za 486 poplatníků. Částka na poplatníka a rok účtovaná na svoz a odstraňování
netříděného komunálního odpadu v roce 2011 činila v průměru 390,-Kč (celkové náklady 163.812,Kč / 486 poplatníků).
c) Výše poplatku podle článku 4, odstavec 1, písmeno a) obecně závazné vyhlášky obce č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovuje na 200,-Kč za poplatníka a rok.
(Horní hranice této částky může být až 250,- Kč a je stanovena v § 10b, odstavec 4, písmeno a)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)
d) Výše poplatku podle článku 4, odstavec 1, písmeno b) obecně závazné vyhlášky obce č.
1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů se stanovuje na 250,- Kč za poplatníka a rok.
(Horní hranice této částky může být až 750,- Kč a je stanovena v § 10b, odstavec 4, písmeno b)
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.)

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 1/2012

PROHLÁŠENÍ O POPLATKU
za provoz systému nakládání s komunálním odpadem na kalendářní rok: ……
Poplatník, společný zástupce nebo vlastní stavby
Jméno:

Příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště č.p.:

Obec: Sudice

PSČ: 680 01

Poznámka:
Telefon:

Poplatek odvádí za níže uvedené poplatníky jako: (nehodící škrtněte)
společný
poplatník
zástupce
vlastník stavby
jiný vztah:
Druh objektu: (nehodící škrtněte)
bytový (nájemní)
dům
rodinný dům

samostatný byt

stavba
rekreaci

k

Počet osob bydlících v Prohlášení je předkládáno za období od:
objektu:
Poplatek bude uhrazen:

individuální

do:

Výše poplatku celkem:

Záznamy správce poplatku:
Úhrada:
Doklad č.:
Vrácený přeplatek:
Doklad č.:
Uhrazený nedoplatek:
Doklad č.:

Vyměřený poplatek:
Zaplacený poplatek:

Poplatníci:
Poplatková
povinnost:
od:
do:

Příjmení a jméno

Rodné číslo

Datum:

Podpis předkladatele:

Osvobození:
od:
do:

Doručeno OÚ:

Záznamy správce poplatku

Podpis správce poplatku:

Předkladatel svým prohlášením potvrzuje, že veškeré údaje obsažené v prohlášení jsou úplné a
správné a že si je vědom následků, které by mělo nesprávné nebo neúplné uvedení údajů
rozhodnutých pro stanovení výše poplatku. Prohlášení se předkládá správci poplatku do 15 dní při
každé změně přihlašovací nebo poplatkové povinnosti. Předkladatel vyplní silně orámovanou část.

