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Středočeši dluží ve svých městech až sto milionů korun. Nechce se jim platit za svoz odpadu
STŘEDNÍ ČECHY Když je domácí koš plný odpadků, pohodlně s ním do kontejneru. Každý to zná. Za
pár měsíců vás za to ale mohou navštívit exekutoři. Tak jako se to letos stane desítkám Středočechů.
To v případě, že za tuto službu nezaplatí. Většina středočeských měst začala dluhy za svoz odpadu
razantně vymáhat. Není se čemu divit, jde o vysoké sumy. MF DNES sečetla, že Středočeši
dohromady aktuálně za odpad dluží skoro 100 milionů korun. Dluhy přitom stále rostou a někde
přibývá i neplatičů. Převážnou část z dlužných částek však obvykle tvoří pohledávky notorických
neplatičů. Mnohdy jde o lidi či firmy zadlužené tak, že na sebe vyhlásí bankrot. Městům pak nezbývá
než se připojit do řady dalších věřitelů. "V posledních letech markantně narůstají insolvenční řízení, do
kterých nedoplatky přihlašujeme. Návratnost ale není velká, neboť většina dlužníků splácí minimálních
třicet procent dluhu, po splnění podmínek oddlužení je věřitel povinen zbytek dluhu odepsat,"
potvrzuje mluvčí magistrátu v Kladně Lenka Růžková. Největší středočeské město co do rozlohy i co
do počtu obyvatel už přišlo o sumu, za kterou by postavilo například velmi slušnou sportovní halu.
"Celkově už nám neplatiči dluží 52 milionů korun a dluh samozřejmě narůstá," podotýká Růžková.
Právě v Kladně evidují za svoz odpadu největší nedoplatek, tvoří skoro polovinu z celkové pohledávky
ve Středočeském kraji. Ostatní města se snaží vymáhat částky kolem deseti milionů, například v
Mladé Boleslavi lidé od roku 2002 nezaplatili devět milionů. "V Kutné Hoře poplatek v roce 2015
neuhradilo 2102 obyvatel a celkový dluh činí 6,5 milionu," podotýká Alena Malichová, vedoucí
oddělení daní a poplatků na kutnohorské radnici. Počet neplatičů tam za rok narostl skoro o stovku, v
roce 2014 poplatek v Kutné Hoře nezaplatilo 2005 lidí.
Například v Nymburce ovšem zdejší občané dluží jen 4,5 milionu, v Benešově necelé tři miliony korun.
Důvody neplatičů jsou přitom rozličné. "Přiznávám, že v tom mám nepořádek, za odpad většinou v
naší rodině zaplatíme, až když mi přijde upomínka. Spíš je to tím, že na to v běžném termínu
zapomínáme. Znám však člověka, který to dělá záměrně. Považuje to za zbytečný poplatek. Myslí si,
že na něj město exekutora nepošle," říká Jiří Dvořák z Kladna. To se však mýlí, město v tomto směru
nezahálí. "Dluhy za odpad vymáháme všemi prostředky, které nám daňový řád umožňuje. Ať již
formou upomínek, upozornění na nedoplatek, nebo po vyčerpání všech možností i exekučně," říká
Růžková. Úspěšnost je podle ní velmi těžko měřitelná. "Mnoho exekucí stále probíhá, většina dlužníků
jsou osoby pobírající různé formy sociálních dávek, na které exekuce nemůže být uvalena, nebo jen
částečně," podotýká Růžková. Přesto se úředníci snaží všemi možnými způsoby. "Od občanů dlužné
částky vymáháme formou upomínek i pomocí e-mailového oznámení. Dále vydáváme exekuční
příkazy podle zákona a nařizujeme exekuce z účtu dlužníka nebo mzdy. Neuhrazené poplatky
vymáháme také prostřednictvím exekutorského úřadu," vypočítává možnosti Adéla Felklová z radnice
v Berouně.
Neplacení je přestupek
V Kolíně na to jdou ještě přísněji. Neuhradit složenku, kterou město lidem posílá, se tam může značně
prodražit. Neuhrazení poplatku se tam považuje za přestupek a za něj pochopitelně následuje pokuta.
"Na základě našich kontrol bylo posláno 560 dopisů s výzvou k dodatečnému zaplacení. V případě, že
lidé nezaplatí ani v nově stanoveném termínu, je s nimi zahájeno přestupkové řízení," vysvětluje
mluvčí Městského úřadu v Kolíně Iva Blümelová. V tom obvykle kolínští dlužníci dostanou pokutu,
mnozí proto druhou šanci využijí a na základě výzvy zaplatí.
"Celkem nápravu neprovedlo 77 osob, se kterými je postupně vedeno přestupkové řízení o uložení
pokuty za porušení vyhlášky. O uložení pokuty v přestupkovém řízení je následně informován finanční
odbor městského úřadu," popsala kolínský postup Blümelová. Právě finanční odbor pak různými
způsoby vymáhá udělenou pokutu. To však neznamená, že dlužníkům odpadá povinnost uhradit i

poplatek.
Náklady na svoz odpadu jsou vysoké a zhruba 20 procenty je obvykle města dotují. Snižovat je
pomáhá například třídění. Mladá Boleslav proto připravuje výstavbu nového centra třídění, stavět chce
už letos.
Fakta
Kolik stojí odvoz odpadu?
Náklady na svoz netříděného i tříděného komunálního odpadu v Kladně činní 62 892 780 korun ročně,
v přepočtu je to 1042 korun na jednoho poplatníka. Sazba poplatku je přitom jen 600 korun. Pokud by
jej všechny osoby, které mají, uhradily, získalo by město na svoz odpadu 36 186 000 korun.
V Mladé Boleslavi stálo jen loni odvážení odpadu od domů 37,3 milionu korun. Na poplatcích od
občanů se vybralo přes 15 milionů, takže zhruba 22 milionů město doplácelo. Následně za třídění
odpadu dostane od EKO-KOMu 4,5 milionu.
V Kolíně byly loňské celkové náklady přes 35 milionů. Na poplatcích od obyvatel se vybralo 18,8
milionu. Zbytek dotovalo město. Nejmenší rozdíl byl v Příbrami. Celkové náklady tam činily 15,6
milionu a od lidí se vybralo 14,3 milionu.

