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Zastupitelstvo města Mikulov 
________________________________________________________________ 
Materiál pro jednání zastupitelstva města konaného 22.12.2020 
 
Bod programu: 
 
Obecně závazná vyhláška města Mikulov č.5/2020, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 
2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů.  
 
Přílohy:  1) důvodová zpráva 

2) kalkulace nákladů na likvidaci odpadů z odboru životního      
prostředí    

          3) Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2020, kterou se 
mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 
  
     
 
Materiál byl projednán radou města 30.11.2020 a v souladu s jejím usnesením je 
předkládán k projednání ZM. 
 
Návrh na usnesení: 
Zastupitelstvo města vydává Obecně závaznou vyhlášku města Mikulov č. 5/2020, 
kterou se stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v předloženém  
znění. 
 
 
 
 
Zpracoval:       Odpovídá: Předkládá: 
 
 Alena Stejskalová 
 
 
 
 
Dne 15.12.2020 

 
Ing. Klanicová Ingrid 
vedoucí FO  
 
 
 
 
 

 
Rostislav Koštial 
Starosta města Mikulov 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Důvodová zpráva 
 
K bodu:   
 
Návrh Obecně závazná vyhláška města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.  

 
1.ODPADY  
Na základě zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,   
(dále jen „zákon o místních poplatcích“) předkládáme radě města návrh  Obecně závazné 
vyhlášce města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a 
obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“). 
 Vzhledem k proměnlivosti nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je  
nezbytné každoročně druhou složku poplatku upravit změnou (novelizací) nebo vydáním 
zcela nové obecně závazné vyhlášky. Rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu však musí obec provádět každoročně a i v případech, kdy se 
výše poplatku nemění a obecně závaznou vyhlášku není třeba novelizovat, musí být schopna 
rozúčtování nákladů na příslušný kalendářní rok doložit.  
 
Změna vyhlášky tedy spočívá v Čl. 3 – Sazba poplatku, která obsahuje rozúčtování 
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019. Provedení 
tohoto rozúčtování je nezbytné s ohledem na ustanovení § 10b odstavec 5 písm. b) zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, obsahující povinnost 
města Mikulov stanovit výši poplatkové povinnosti na základě tohoto rozúčtování.  Přesto, že 
sazba poplatku zůstává ve stejné výši, tj. 600 Kč, je pro informovanost poplatkového subjektu 
a pro jeho možnost kontroly své poplatkové povinnosti, splnění výše citovaného ustanovení 
nutné.  
 
Sazba poplatku je ve smyslu ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích tvořena ze dvou 
částek, a to:  
a) z částky s horní zákonnou hranicí až 250,- Kč za poplatníka osobu a kalendářní rok   
b) z částky stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu až 750,- Kč za poplatníka a kalendářní rok. 
Skutečnými náklady se rozumí finanční prostředky, které byly obcí vynaloženy pouze za sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu, nikoliv na provoz celého systému „nakládání 
s komunálními odpady“ od fyzických osob. Termín „předchozí rok“ je nutné vztahovat 
k termínu vydání obecně závazné vyhlášky, tj. k době, kdy obec zavádí poplatek a určuje jeho 
konkrétní sazbu (v našem případě se příloha vydává v roce 2020, proto náklady z roku 2019). 
 
Skutečné náklady za sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019 byly 
vyčísleny odborem stavebního a životního prostředí ve výši Kč 2 740.753,- Kč a byly 
rozúčtovány při počtu zákonem vymezených poplatníků 7 751 osob, částkou 353. 60,- 
Kč/ na poplatníka/rok.  
 
 



Celkové náklady na odstranění všech odpadů, včetně zákonného poplatku činí v roce 
2019: 8 905. 989,- Kč 
Pro výpočet nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu je nutno od celkové 
částky vynaložené na likvidaci odpadu odpočítat náklady na tříděný odpad, a to ve smyslu 
ustanovení § 10b zákona o místních poplatcích, který přímo určuje způsob výpočtu sazby 
poplatku. Zákon o místních poplatcích neumožňuje do nákladů pro výpočet sazby místního 
poplatku zahrnout náklady na sběr a svoz tříděného odpadu. 
  
Navrhovaná sazba pro rok 2021: 
částka 600,- Kč za poplatníka a kalendářní rok je tvořena: 
a) z částky stanovené podle § 10b odst. 5 písm. a) zákona o místních poplatcích ve výši 
250,- Kč za poplatníka a kalendářní rok  
b) z částky stanovené podle § 10b odst. 5 písm. b) zákona o místních poplatcích ve výši   
350,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.  
 
Náklady 2 740.753,- Kč   děleno počtem poplatníků 7 751 = 353. 60,- Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku   podle § 10 bodst. 5 písm. b) ve výši 350,- Kč. 
 
 
Další změna vyhlášky spočívá v úpravě Čl. 6, odstavce 2, písm.b), : 
Původní znění: 
-  osoby s pobytem v Mikulově, které pobývají celý kalendářní rok, za který se poplatek platí, 
v zahraničí a tuto skutečnost doloží. 
Nové znění: 
-  osoby s pobytem v Mikulově, které pobývají celý kalendářní rok, za který se poplatek platí, 
v zahraničí. 
Tato změna se dává do souladu s právním posouzením Ministerstva vnitra, odboru veřejné 
správy, dozoru a kontroly, č.j. MV – 11086-7/ODK-2020, doručeno finančnímu odboru, dne 
10.12.2020. Touto změnou je tak odstraněn rozpor s § 14 zákona o místních poplatcích a § 92 
a násl. daňového řádu. 
Z tohoto důvodu neprojednává zastupitelstvo města, pod bodem č. 8 – Rozúčtování 
skutečných nákladů na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2019 ( které se 
mělo  konat 9.12.2020), ale návrh změnové vyhlášky z důvodu odstranění rozporu se 
zákonem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Přiložené podklady: 

- důvodová zpráva 
- skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2019 

z Odboru stavebního a životního prostředí  
      -    návrh  Obecně závazné vyhlášce města Mikulov č. 5/2020, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. 
 
 
  
 
 
 
V Mikulově dne 15.12.2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Město Mikulov 

Zastupitelstvo města Mikulov 

Obecně závazná vyhláška města Mikulov 

č. 5/2020, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o 
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Zastupitelstvo města Mikulov se na svém zasedání dne  ….. usnesením č. …….  usneslo vydat na 
základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 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 (dále jen 
„tato vyhláška“): 

 

Čl. 1 

Změna vyhlášky 

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 a obecně závazná vyhláška č. 2/2020 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, ze dne 4. 12. 2019 a 26.2.2020 se  

mění  takto: 

Čl. 3 nově zní: 

 
                                                                   „Čl. 3 

Sazba poplatku 
 
(1) Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena: 
 

a)  z částky 250,- Kč za kalendářní rok a 
b)  z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných 
nákladů města Mikulov předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. 

 
(2) Skutečné náklady za rok 2019 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily:    
2 740 753,- Kč  a byly rozúčtovány takto: 
Náklady 2 740 753,- Kč děleno počtem poplatníků 7 751 = 353. 60,- Kč. Z této částky je 
stanovena sazba poplatku dle čl. 3 odst. 1 písm. b) ve výši 350,- Kč. 
 
(3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k 
individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v 
průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních 
měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně 



v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni 
tohoto měsíce. 
 
 
 Čl. 6 odstavce 2, písm.b) nově zní:  
 
 
 

Osoby s pobytem v Mikulově, které pobývají celý kalendářní rok, za který se poplatek 
platí, v zahraničí.“. 

 

 
                      Čl. 2 
                  Účinnost 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení. 
 
 
 
 

………………………………..     ……………………………. 
 Mgr. Bc. Leona Alexová, MBA             Rostislav Koštial 
           místostarosta                                                                  starosta 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne:………………………………………………… 
 
 
Sňato z úřední desky dne:……………………………………………………… 
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