Informace o zapojení do systému nakládání
s gastroodpadem, který organizuje hl.m. Praha
Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikají (dále jen původce) se mohou zapojit
do systému města nakládání s komunálními odpady s jimi produkovanými odpady z papíru,
plastu, skla a kovů a dále veškerými komunálními odpady, které produkují, a to na základě
odst. 2) § 62 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon).
Službu pro město zajišťuje společnost Pražské služby, a.s. na základě smlouvy
č.INO/51/11/020561/2021.
Cena služby svozu gastoodpadu pro zapojené původce:

Předpokládaná jednotková cena za sběr a svoz, včetně dalšího nakládání s gastroodpadem
(v Kč bez DPH)

Četnost
obsluhy/objem
sběrné nádoby
(l)

1 x za týden

2 x za týden

3 x za týden

4 x za týden

5 x za týden

6 x za týden

7 x za týden

11

12

13

14

15

16

17

30

5 251 Kč

10 502 Kč

15 753 Kč

21 004 Kč

26 255 Kč

31 506 Kč

36 757 Kč

120

11 334 Kč

22 668 Kč

34 002 Kč

45 336 Kč

56 670 Kč

68 004 Kč

79 338 Kč

Jak službu objednat?
1)

Vyplňte jednoduchý registrační formulář na https://gastro.praha.eu/
2)
vyčkejte na automatický potvrzovací e-mail. Pokud potvrzovací e-mail nepřišel, znamená
to, že došlo k chybě při odesílání a je nutné registraci provést znovu

3)

do 14 dnů Vás bude kontaktovat zákaznické centrum svozové společnosti a bude s Vaším
zařízením podepsána smlouva o zapojení do systému svozu gastroodpadu hl .m. Prahy

Pokud se původce zapojí do systému města s veškerými komunálními odpady, které mu
vznikají, nemá již povinnost vést průběžnou evidenci k těmto komunálním odpadům ani
podávat roční hlášení za tyto odpady (odst. 3, § 62 zákona). V případě zapojení s veškerými
komunálními odpady tedy zůstává původci povinnost vést průběžnou evidenci a podání
ročního hlášení pouze pro jiné odpady, které produkuje, tedy např. odpady stavební. Roční
hlášení podává původce při produkci nebezpečných odpadů v množství nad 600 kg
v ohlašovaném roce nebo při produkci odpadů bez nebezpečných vlastností v množství nad

100 tun v ohlašovaném roce. Seznam komunálních odpadů je možné nalézt ve vyhlášce
č. 381/2001 Sb., katalog odpadů.
Pokud se původce zapojí pouze s některými komunálními odpady, které mu vznikají, je
nadále povinen vést průběžnou evidenci o odpadech dle § 26 vyhlášky č. 273/2021 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (dále jen vyhláška) za veškeré odpady, které mu vznikají
včetně komunálních odpadů, s nimiž je zapojen a podávat za ně roční hlášení dle odst. 1) § 27
vyhlášky. Při podávání ročního hlášení (www.ispop.cz) je nutné zaškrtnout, že je původce
s konkrétními komunálními odpady zapojen do systému města a uvést předání městu (hl. m.
Praha‚ IČO: 00064581, Mariánské náměstí 2/2, 110 00, Praha 1, IČZÚJ 500054) na provozovnu
s identifikačním číslem provozovny HLMP01, která je umístěna v sídle, adresa se tedy shoduje
s adresou uvedenou v této větě. Systém ISPOP vygeneruje upozorní, že odpad nebyl předán
oprávněné osobě. Toto hlášení nebrání podání hlášení a není potřeba mu věnovat pozornost.

