
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 
 

kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví 

poplatek za komunální odpad 

 
  Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne .... vydat podle § 44 odst. 3 písm. d) 

zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb., tuto obecně 

závaznou vyhlášku: 

 

Čl. I 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální 

odpad, se mění takto: 

 

1. V § 2 odst. 1 se za slova „správci poplatku doručí“ vkládají slova „prostřednictvím svozové 

společnosti provádějící svoz komunálního odpadu na daném území“. 

 

2. V § 3 se na konci odstavce 2 doplňuje věta: „To neplatí v případě pravidelného navyšování 

poplatku podle odstavce 3, kdy se změna zohlední již od okamžiku jejího provedení.“.    

 

3. V § 3 se doplňuje odstavec 3, který zní:  

 „ (3) Výše měsíčního poplatku určená pro jednotlivé objemy sběrných nádob a frekvenci 

jejich odvozu touto vyhláškou se vždy od 1. července, počínaje 1. červencem 2020, 

navyšuje o průměrnou roční míru inflace za předcházející kalendářní rok vyjádřenou 

procentuálním přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen, zveřejněnou 

Českým statistickým úřadem. Výše měsíčního poplatku navýšená podle věty první se 

zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Jestliže průměrná roční míra inflace za 

předcházející kalendářní rok dosahuje záporné hodnoty (deflace), výše měsíčního poplatku 

se od 1. července nesnižuje a zůstává ve stejné výši jako před tímto datem. Výši měsíčního 

poplatku platnou od 1. července příslušného kalendářního roku pro jednotlivé objemy 

sběrných nádob a frekvenci jejich odvozu zveřejní správce poplatku s předstihem na úřední 

desce hlavního města Prahy a zároveň způsobem umožňujícím dálkový přístup.“. 

 

4. V § 4 se slova „ve dvou splátkách“ zrušují. 

 

5. Příloha č. 1 zní: 

„Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy 

Náležitosti prohlášení plátce poplatku 

I. Údaje o plátci poplatku – vlastníku nemovitosti 

Fyzická osoba: jméno a příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu (ulice, číslo 

popisné, číslo orientační, obec, PSČ), kontaktní osoba (je-li odlišná od osoby plátce, jméno a 

příjmení/název, datum narození/IČO, kontaktní adresa), kontaktní telefon 

Právnická osoba: název, IČO, adresa sídla (ulice, číslo popisné, číslo orientační, obec, PSČ), 

kontaktní osoba (je-li odlišná od osoby plátce, jméno a příjmení/název, datum narození/IČO, 

kontaktní adresa), kontaktní telefon 

II. Údaje o nemovitosti  



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

III. Údaje rozhodné pro výpočet výše poplatku 

1. Směsný komunální odpad 

Počet nádob, objem sběrných nádob, frekvence svozu jednotlivých nádob, datum změny 

rozhodné pro výpočet výše poplatku, popř. počátek a konec doby sezónního svozu 

2. Biologicky rozložitelný odpad* 

Počet nádob, objem sběrných nádob, frekvence svozu jednotlivých nádob, datum změny 

rozhodné pro výpočet výše poplatku, počátek a konec doby sezónního svozu 

*Pozn.: Pouze v případě zájmu vlastníka nemovitosti o zajištění svozu biologicky rozložitelného 

odpadu.  

IV. Autentizace prohlášení 

Datum podání prohlášení  

Jméno, příjmení a podpis plátce – fyzické osoby** 

Jméno, příjmení a podpis osoby jednající za plátce – právnickou osobu**, razítko (je-li 

právnickou osobou užíváno) 

**Pozn.: Lze nahradit jménem, příjmením a podpisem osoby zastupující plátce na základě zákonného 

či smluvního zastoupení, za předpokladu současného doložení existence tohoto zastoupení.“. 

 

6. Příloha č. 2 zní: 

„Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy 

Výše poplatku za komunální odpad 
 

Poplatek v Kč za měsíc – směsný komunální odpad 

 

Objem 

sběrné 

nádoby 

(v litrech)  

 Frekvence obsluhy sběrných nádob 

1x za 

2 týdny 

1x 

týdně 

2x 

týdně 

3x 

týdně 

4x 

týdně 

5x 

týdně 

6x 

týdně 

7x 

týdně 

70*  112 199 373      

80  112 199 368   896   

110  134 242 454 667 878  1 307  

120  133 242 436 655 883 1 043 1 242  1 440 

240  212 394 762 1 078 1 431 1 671 2 071 2 471 

360  304 555 1 030 1 503 1 997 2 480   

660  553 998 1 890 2 782 3 673    

1100  770 1 388 2 601 3 838 5 060 5 915 7 458 9 001 

*Dnem nabyti účinnosti této obecně závazné vyhlášky již v rámci systému nakládání se směsným 

komunálním odpadem nebudou vlastníkům nemovitosti (plátcům poplatku) poskytovány sběrné nádoby 

o objemu 70 l. 

 

 

 

 



Poplatek v Kč za měsíc – biologicky rozložitelný odpad 

 

Objem sběrné 

nádoby 

(v litrech) 

Frekvence obsluhy sběrných nádob 

1 x za 2 týdny 1 x týdně 

 

2 x týdně 

 

120 56 112 224 

240 90 179 359 

**Sezónní odvoz bioodpadu probíhá pouze v období od 1. 4. do 30. 11. kalendářního roku.“. 
 
 

7.  V poznámce pod čarou č. 1 se za slova „věta druhá“ vkládají slova „a třetí“. 

8.  Poznámka pod čarou č. 2 zní: „2) § 125 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve 

znění pozdějších předpisů.“. 

9.  Poznámka pod čarou č. 3 zní: „3) § 17a odst. 2 věta první zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 275/2002 Sb.“. 

10. Poznámka pod čarou č. 4 zní: „4) § 4 odst. 1 vyhlášky č. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 

stavebním odpadem (vyhláška o odpadech), ve znění vyhlášky č. 22/2017 Sb. hl. m. 

Prahy.“. 
 

Čl. II 

 

Přechodné ustanovení 

 

Prohlášení plátce poplatku učiněná dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky zůstávají v platnosti.  

 

Čl. III 

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020. 

 

 

 

 

Zdeněk Hřib, v. r. 

primátor hlavního města Prahy 

 

 

 

Petr Hlaváček, v. r. 

náměstek primátora hlavního města Prahy  


