Zmocnění udělené obcí k uplatnění nároku na zahrnutí komunálního odpadu obce do
dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládku
(dle ust. § 157 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech)

Zmocnitel:
Statutární město Pardubice
IČO: 00274046
sídlo: Pernštýnské náměstí čp. 1, Pardubice-Staré Město, 530 21 Pardubice
zastoupená: Ing. Martinem Charvátem, primátorem
(dále jen „Obec“)
tímto zmocňuje

zmocněnce:
Služby města Pardubic a.s.
IČO: 25262572
Sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice
Zastoupenou: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva
(dále jen „Společnost“)

k uplatnění 100 % nároku na zahrnutí komunálního odpadu splňujícího podmínky stanovené
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), namísto
dílčího základu poplatku za ukládání využitelných odpadů do dílčího základu poplatku za ukládání
komunálního odpadu (dále také jen „třídící sleva“).

Obec zmocňuje Společnost, aby ve výše vymezeném rozsahu zastoupila Obec při jednáních
v souvislosti s uplatněním nároku na třídící slevu vůči provozovatelům skládek (plátcům poplatku), na
jimiž provozované skládky bude Společnost ukládat odpady Obce, a dále k veškerému souvisejícímu
potřebnému jednání, a to za následujících podmínek:
1.
2.

Společnost je oprávněna v rozsahu tohoto zmocnění zmocnit další osobu.
Obec se zavazuje Společnosti bez zbytečného odkladu sdělit veškeré údaje podstatné k uplatnění
nároku na slevu, dále se obec zavazuje pravidelně nejpozději do 30. listopadu kalendářního roku
sdělit údaje rozhodné pro vznik nároku dle zákona o odpadech pro další poplatkové období, tedy
počet obyvatel obce uvedený v bilanci obyvatel České republiky zpracované Českým statistickým

3.

4.

5.

6.

úřadem k 1. lednu kalendářního roku bezprostředně předcházejícího příslušnému poplatkovému
období. Později doručenými podklady není Společnost vázána. Obec si je vědoma, že v případě
poskytnutí nesprávných dat nebo jejich doručení po termínu může mít vliv na výši poskytnuté
slevy. Čerpání slevy ve správně stanovený výši je odpovědností Obce, která není přenesena na
Společnost. Obec souhlasí s tím, že v případě poskytnutí nesprávných nebo neúplných informací
o výši a rozsahu uplatnění zákonného nároku na třídící slevu, bude jí neuhrazená část poplatku
doměřena a dofakturována plátcem poplatku, resp. Společností. Obec se zavazuje uhradit
neuhrazenou část poplatku ve lhůtě splatnosti daňového dokladu, který vystaví plátce poplatku
(provozovatel skládky) nebo Společnost.
Obec se zavazuje nevystavit obdobné zmocnění třetí osobě, ani neuplatnit nárok na třídící slevu
vůči provozovatelům skládky sama. Obec prohlašuje, že ke dni podpisu tohoto zmocnění
nezmocnila v rozsahu tohoto zmocnění jinou osobu ani neuplatnila nárok na třídící slevu vůči
provozovatelům skládky sama.
Obec souhlasí s tím, že po vyčerpání svého zákonného nároku na třídící slevu z důvodu uplynutí
času nebo překonání hmotnostního limitu bude Obci účtován za komunální odpad, jehož je Obec
původcem, přijatý na skládkách dílčí základ poplatku za ukládání využitelných odpadů na
skládkách v sazbě stanovené zákonem o odpadech, respektive účtována cena za služby
zohledňující povinnost odvést poplatek za využitelný odpad v plné výši bez uplatnění třídící slevy.
Cena za služby zohledňující povinnost odvést poplatek za využitelný odpad v plné výši bez třídící
slevy, bude Obci účtována nejpozději ode dne, kdy bude zjištěno vyčerpání limitu zákonného
nároku na třídící slevu, případně bude poplatek (resp. rozdíl mezi uhrazeným poplatkem a
skutečnou výší vyměřeného poplatku) či rozdíl v ceně doúčtován na základě zpětného zjištění
překročení limitu po ukončení poplatkového období. Obec se zavazuje uhradit Společnosti rozdíl
mezi výší poplatků uhrazených Obcí Společnosti a zaplacených Společností provozovateli skládky
a poplatkem vyměřeným správcem poplatku provozovateli skládky k odpadům Obce, zejména
pokud provozovatel skládky uplatňuje tento rozdíl vůči Společnosti (tj. zejména pokud by byla
zjištěna odlišná výše třídící slevy po vyúčtování poplatku za ukládání odpadu na skládku po konci
poplatkového období, případně nedoplatek v poplatku, který Společnost musela jako zmocněnec
pro placení poplatku zaplatit plátci poplatku na základě informací poskytnutých Obcí), resp. rozdíl
v ceně, který neoprávněně uplatněné třídící slevě Obce odpovídá. Obdobně Společnost vrátí Obci
případný přeplatek. Případné platby mezi Obcí a Společností související s vypořádáním nároků z
uplatnění třídící slevy budou primárně vypořádány v rámci plnění vzájemných závazků ze smlouvy
na jejímž základě Společnost pro obec poskytuje služby svozu a likvidace odpadu.
Zmocnění je uděleno na dobu nejdéle do r. 2029, ne však déle než na dobu poskytování služeb
svozu a likvidace komunálního odpadu Společností pro Obec. Obec jej může odvolat s účinky
odvolání doručením Společnosti.

V Pardubicích dne:

_____________________
Ing. Martin Charvát
primátor

Společnost zmocnění přijímá a zavazuje se pro Obec uplatňovat u provozovatelů skládek nárok na
zahrnutí komunálního odpadu splňujícího podmínky stanovené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech,
do dílčího základu poplatku za ukládání komunálního odpadu.

V Pardubicích dne:

_____________________
Ing. Aleš Kopecký
místopředseda představenstva

