17.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 16. 12. 2021 vydat podle § 44 odst. 3
písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění zákona č. 278/2019 Sb. a zákona č. 543/2020 Sb., tuto obecně závaznou
vyhlášku:
§1
Úvodní ustanovení
(1) Touto vyhláškou se na území hlavního města Prahy zavádí místní poplatek za odkládání
komunálního odpadu z nemovité věci, se základem poplatku podle kapacity soustřeďovacích
prostředků pro nemovitou věc na odpad (dále jen „poplatek“).
(2) Předmětem poplatku je odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území
hlavního města Prahy.
(3) Správcem poplatku je Magistrát hlavního města Prahy.
§2
Poplatník a plátce poplatku
(1) Poplatníkem poplatku je:
a) fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo
b) vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.
(2) Plátcem poplatku je:
a) společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům vzniklo, nebo
b) vlastník nemovité věci v ostatních případech.
(3) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond obhospodařovaný penzijní společností, do kterých
je vložena nemovitá věc, se pro účely poplatku hledí jako na vlastníka této nemovité věci.
(4) Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.
§3
Ohlašovací povinnost
(1) Plátce poplatku je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy
nabyl nebo pozbyl postavení plátce poplatku, nebo ode dne, kdy došlo ke změně údajů
uvedených v ohlášení.

(2) Náležitosti ohlášení plátce poplatku jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Není-li plátce, plní ohlašovací povinnost poplatník.
§4
Sazba poplatku
Sazba poplatku činí 0,50 Kč za litr kapacity soustřeďovacích prostředků pro nemovitou věc
na odpad.
§5
Poplatkové období a splatnost poplatku
(1) Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.
(2) Vybraný poplatek je plátce poplatku povinen odvést správci poplatku ve dvou splátkách
podle následující tabulky:
termín splatnosti

období, za které je poplatek hrazen

do 15. června kalendářního roku

od 1. ledna

do 15. prosince kalendářního roku

od 1. července

do 30. června
do 31. prosince

(3) Vznikne-li plátci poplatku poplatková povinnost v rámci období za které je poplatek hrazen
po termínu splatnosti podle odstavce 2, je poplatek splatný do 15. dne měsíce následujícího
po dni vzniku poplatkové povinnosti.
(4) Není-li plátce, zaplatí poplatek v termínech splatnosti poplatník.
§6
Přechodná ustanovení
(1) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují
podle dosavadních právních předpisů.
(2) Prohlášení plátce poplatku podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 15/2019 Sb. hl.
m. Prahy, učiněná přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považují za splnění ohlašovací
povinnosti k poplatku podle této vyhlášky.
§7
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální
odpad.
2. Obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb. hl. m. Prahy, kterou se mění obecně závazná
vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad.
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§8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022.

MUDr. Zdeněk Hřib, v. r.
primátor hlavního města Prahy

doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, v. r.
I. náměstek primátora hlavního města Prahy
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 17/2021 Sb. hl. m. Prahy

Náležitosti ohlášení plátce poplatku
I.

Údaje o plátci poplatku

Jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu
nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též
osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Plátce poplatku, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného
smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede
adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
II.

Údaje o nemovité věci

Ulice, číslo popisné, číslo orientační, územní obvod / městská část, katastrální území.
III.

Údaje nutné pro stanovení výše poplatku

Počet, kapacita, frekvence svozu a určené svozové dny v kalendářním týdnu soustřeďovacích
prostředků na směsný komunální odpad, datum změny počtu / kapacity / frekvence svozu
soustřeďovacích prostředků na směsný komunální odpad, popřípadě počátek a konec doby
sezónního svozu.
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