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Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  v yd áv á  

1. obecně závaznou vyhlášku města Ústí nad Labem č. 3/2017, kterou se zrušuje 

obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Důvodová zpráva: 
 

 

     Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předložen k projednání návrh nové obecně 

závazné vyhlášky města Ústí nad Labem, kterou by se zrušila obecně závazná vyhláška č. 

5/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

        Ve svém důsledku by v případě schválení tohoto návrhu vyhlášky Zastupitelstvem 

města Ústí nad Labem dne 20. 9. 2017 došlo k 1. 1. 2018 ke zrušení poplatku za 

komunální odpad, a to pro všechny občany města Ústí nad Labem bez rozdílu. 

         Původní verze návrhu nové vyhlášky počítala s tím, že by došlo pouze k úpravě 

spočívající v rozšíření kategorie osvobozených poplatníků o osoby do věku 18 let včetně 

celého kalendářního roku, ve kterém dovršili věku 18 let, a od věku 66 let včetně celého 

kalendářního roku, ve kterém mají dovršit věku 66 let. Takto byl návrh projednán s MV 

ČR a následně rozeslán k projednání na jednotlivé městské obvody. 

          Městské obvody se k původnímu návrhu vyhlášky, která by rozšířila kategorii od 

poplatku osvobozených osob, vyjádřily následovně: 

          MO Ústí nad Labem město: 

- Rada městského obvodu souhlasila s předloženým návrhem obecně závazné 

vyhlášky za podmínky doplnění článku 5, bod 2: f) osvobození pro poplatníky, 

kteří platí poplatek prokazatelně v jiné obci (např. studenti), g) osvobození pro 

poplatníky, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. 

MO Ústí nad Labem – Střekov: 

- Rada městského obvodu nesouhlasila s předloženým návrhem vyhlášky a navrhla u 

poplatníků do 18 let včetně a od 65 let pouze snížení poplatku na částku 250,- 

Kč. Dále bylo navrženo doplnění čl. 5 osvobození o následující: 

- pobývající déle než 3 po sobě jdoucí měsíce v zahraničí 

- s údajem o trvalém pobytu na ohlašovně obyvatel 

- nezdržuje se ve městě nejméně 1 rok 

- studující do 26 let zdržující se mimo území Ústí nad Labem déle než 10 měsíců 

          MO Ústí nad Labem – Severní Terasa: 

- Rada městského obvodu vzala návrh nové vyhlášky na vědomí bez připomínek. 

MO Ústí nad Labem – Neštěmice: 

- Rada městského obvodu vzala návrh nové vyhlášky na vědomí bez připomínek. 



 
 

           

           Z uvedeného je patrné, že i názory jednotlivých městských obvodů nejsou stejné a 

že návrhy právní úpravy se různí 

          V mezidobí, i s ohledem na positivní vývoj daňových příjmů a na vyjádření 

jednotlivých městských obvodů, bylo ve vedení města přistoupeno k radikálnější změně 

vyhlášky, a sice k jejímu úplnému zrušení a tím pádem ke zrušení poplatků za komunální 

odpad jako takový. V uvedeném duchu byl tedy na jednání Rady města dne 30. 8. 2017 

vznesen protinávrh na úplné zrušení předmětné poplatkové povinnosti. 

          Již v r. 2008 se tehdejší zastupitelé rozhodli předmětný poplatek zrušit a výnos 

nahradit vyšší daní z nemovitostí. Příjem daně z nemovitostí v r. 2008 činil částku  26,4 

mil. Kč, od r. 2009 po zvýšení činil již částku 106,1 mil. Kč (v dalších letech každoročně 

v rozmezí od 96,4 mil. do 109 mil. Kč. Příjem z poplatku za komunální odpad činil za r. 

2008 částku ve výši 40,8 mil. Kč, od r. 2011 (po znovuzavedení poplatku) činil každoroční 

příjem v rozmezí 39,7 mil. až 43,3 mil. Po komunálních volbách v r. 2010 se zastupitelé 

rozhodli znovu poplatek za komunální odpad (od r. 2011) zavést, ale daň z nemovitostí 

dříve navýšená zůstala v nezměněné podobě.    

           Pokud tedy dojde ke schválení vyhlášky v uvedené podobě, dojde sice k výraznému 

finančnímu výpadku na straně příjmů (cca 40 mil. Kč ročně), nicméně tento krok bude mít 

dalekosáhlé positivní důsledky. Primárním důsledkem bude finanční úleva pro občany 

města Ústí nad Labem a s tím související povinnost každoročně hlídat splatnost poplatku a 

eventuálně absolvovat dlouhé fronty v období splatnosti poplatku. Sekundárním důsledek 

bude úspora finančních prostředků spojených s administrací poplatku jako takového. 

          Závěrem podotýkáme, že v případě schválení nové vyhlášky se toto nikterak 

nedotkne dosud neuhrazených pohledávek, které budou i nadále vymáhány standardní 

cestou. 

           Návrh vyhlášky byl konzultován s MV ČR – odborem dozoru a kontroly veřejné 

správy a byl shledán jako nezávadný. 

 

Přílohy: 

- návrh OZV č. 3/2017, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – město 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Střekov 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa 

- usnesení RMO Ústí nad Labem – Neštěmice 


