Neoficiální
úplné znění
vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví
poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně,
ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015
(Vyhláška o poplatku za odpad)

Čl. 1
Předmět a působnost vyhlášky
(1) Stanovuje se poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (dále jen
„poplatek“).
(2) Vyhláška stanoví dále podrobnosti k ohlašovací a registrační povinnosti plátce poplatku
a výši a splatnost poplatku na území města Plzně.
Čl. 2
Ohlašovací a registrační povinnost
(1) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad. Plátcem
poplatku je vlastník nemovité věci, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které
vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto
společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky.
(2) Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost1), kterou splní tím, že správci poplatku
podá prohlášení plátce poplatku, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 této vyhlášky,
a to za každou nemovitou věc do 15 dnů ode dne, kdy se stal plátcem poplatku nebo nastala
změna rozhodná pro výpočet výše poplatku1).
(3) Plátce poplatku splní svoji oznamovací povinnost dle § 17a odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“) tak, že správci poplatku ohlásí jméno, příjmení, adresu poplatníka, který neuhradil
příslušnou část poplatku, období, za které neuhradil příslušnou část poplatku, a výši příslušné
části poplatku, a to vše ve lhůtě splatnosti poplatku dle čl. 4.
(4) Poplatková povinnost vzniká prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni
registrace plátce.
(5) Správce poplatku je Magistrát města Plzně.

_________________
1) § 125 - § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Výše poplatku
(1) Poplatek je roční. Celková výše poplatku se stanoví jako dvanáctinásobek částky za měsíc
stanovené podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, a to podle počtu, objemu a frekvence obsluhy
sběrných nádob2) stanovených plátcem poplatku podle čl. 2 odst. 2 nebo správcem poplatku
v případě registrace z moci úřední.
(2) Změna skutečností rozhodných pro stanovení výše poplatku se zohlední ve výši poplatku od
1. dne měsíce následujícího po dni, ve kterém bude změna ohlášena3) správci poplatku.
Čl. 4
Splatnost poplatku
(1) Plátce poplatku uhradí poplatek ve dvou splátkách v termínech splatnosti podle následující
tabulky:
Termín splatnosti
období, za které je poplatek hrazen
do 15. května kalendářního roku.

od 1. ledna

do 30. června

do 15. listopadu kalendářního roku

od 1. července

do 31. prosince

(2) Vznikne-li poplatková povinnost dle čl. 2 odst. 4 dne 1. června, je část poplatku za měsíc
červen splatná do 15. listopadu téhož kalendářního roku; vznikne-li poplatková povinnost
dle čl. 2 odst. 4 dne 1. prosince, je část poplatku za měsíc prosinec splatná do 15. května
následujícího kalendářního roku.
(3) Ohlásí-li plátce poplatku změnu skutečností rozhodných pro výpočet výše poplatku v období
od 1. do 31. května, bude částka, o níž se část poplatku za měsíc červen zvýší z důvodu této
změny skutečností, splatná do 15. listopadu kalendářního roku, ve kterém ke změně
skutečností došlo; ohlásí-li plátce poplatku změnu skutečností rozhodných pro výpočet výše
poplatku v období od 1. do 30. listopadu, bude částka, o níž se část poplatku za měsíc
prosinec zvýší z důvodu této změny skutečností, splatná do 15. května kalendářního roku
následujícího po změně skutečností.
Čl. 5
Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních právních předpisů4).
Čl. 6
Přechodné ustanovení
Vlastník nemovité věci, kde vzniká ke dni 1. června 2015 komunální odpad, je povinen splnit
ohlašovací a registrační povinnost podáním prohlášení s náležitostmi dle přílohy č. 1 nejdéle do
31. července 2015.

________________
2) Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního
města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním
odpadem, ve znění pozdějších předpisů
3) § 127 zákona č. 280/2009Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2015 s výjimkou čl. 6 a přílohy
č. 1, které nabývají účinnosti dnem 1. června 2015.

Mgr. Martin Baxa
primátor města

Příloha č. 1 k vyhlášce statutárního města Plzně č. 4/2014
Náležitosti „Prohlášení plátce poplatku“
A.

Údaje o plátci

Plátce – vlastník nemovité věci/správce
Jméno a příjmení / obchodní jméno
Datum narození/IČO
Oprávnění k přihlášení

plná moc

smlouva

ulice
Adresa plátce

č.popisné
č.orientační
Město

PSČ

Osoba oprávněná jednat
Doručovací adresa
Telefon
E-mailová adresa
B.

Údaje o nemovité věci
ulice
č.popisné

Nemovitá věc

č.orientač
ní
č.evidenční (rekreační
objekt)

č.parcelní (pokud není ještě
přiděleno čp.)

Město

Druh nemovité věci

rodinný dům
obytný dům
bytová jednotka
rekreační objekt
jiná

Počet bytových jednotek (v nemovité věci)
Počet poplatníků (počet zdržujících se osob)
stejná adresa s nemovitou věcí
Stanoviště nádob
jiná: adresa, popis místa

PSČ

C. Výše poplatku
Počet sběrných nádob pro nemovitou věc dle bodu B. tohoto „Prohlášení plátce poplatku“ – Plátce vyplní
počet sběrných nádob určené velikosti (objemu) a frekvence svozu:

nádoby
(v litrech)

Objem sběrné nádoby

Období svozu (jen u rekreačních
objektů)*
*

frekvence svozu

1x/14dní (26 svozů)
1x/týden (52 svozů)
120
2x/týden (104 sv.)
kombinovaný (42 svozů)
1x/14dní (26 svozů)
1x/týden (52 svozů)
240
2x/týden (104 sv.)
3x/týden (156 sv.)
kombinovaný (42 svozů)
1x/14dní (26 svozů)
1x/týden (52 sv.)
1 100
2x/týden (104 sv.)
3x/týden (156 sv.)
kombinovaný (42 svozů)
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

měsíc, ve kterém požadujete svoz, označte křížkem

Kombinovaný svoz:

Datum

kusy

1 x týdně od 1.1.2014 do 31.3.2014 (zimní období)
1 x 14 dní od 1.4.2014 do 30.9.2014 (letní období)
1 x týdně od 1.10.2014 do 31.12.2014 (zimní období)

Podpis plátce

Příloha č. 2 k vyhlášce statutárního města Plzně č. 4/2014

Poplatek za komunální odpad v Kč za měsíc (dle čl. 3 odst. 1)

objem nádoby
(v litrech)

frekvence svozu (počet za rok)
26

42

52

104

156

1x za 14
dní

kombinovaný

1x za
týden

2x za
týden

3x za
týden

120

61

92

101

212

-

240

111

152

193

374

504

1100

334

458

583

1043

1642

