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Zápis z pracovní porady odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí se 
zástupci statutárních měst a Hlavního města Prahy  
 
 
 
Místo konání: Ministerstvo financí, Letenská 15, Praha 1 - zasedací místnost 

č. 422/C (u kašny) 
Datum konání: 10. 11. 2022 (od 10:00 hod. do 13:00 hod.) 

 

1) Úvodní slovo ředitelky odboru 

Poradu zahájila ředitelka odboru 39 – Správní činnosti Ministerstva financí JUDr. Marta 
Balnerová Uzlová. Účastníky porady přivítala a krátce je seznámila s programem 
porady.  

 

2) Nabytí platnosti a účinnosti OZV o místních poplatcích za komunální odpad 
a jejich případných změn ve vztahu k ročnímu poplatkovému období 

Zástupce Ministerstva vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, Mgr. et Mgr. 
Pavel Chodúr úvodem svého vystoupení rozebral obecná východiska a právní úpravu 
nabývání platnosti a účinnosti obecně závazných vyhlášek. V této souvislosti upozornil 
na zřízení Sbírky právních předpisů a na zákony, které tento informační systém 
veřejné správy upravují, tzn. zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů 
územních samosprávných celků a některých správních úřadů a zákon č. 36/2021 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních 
předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů. Vysvětlil 
základní pojmy, jako je platnost a účinnost právního předpisu a legisvakanční doba.  

Dále se Mgr. et Mg. Chodúr zabýval nabýváním platnosti obecně závazných vyhlášek. 
Popsal proces vyhlašování právních předpisů obce ve Sbírce právních předpisů 
(elektronický formulář, oprávněné subjekty, formáty vyhlášek atd.) a zmínil i náhradní 
způsob vyhlášení, postup po vyhlášení a možnost bezplatného nahlížení do Sbírky 
právních předpisů na obcích. K nabývání účinnosti obecně závazných vyhlášek uvedl 
obecná pravidla o nabývání účinnosti (nabytí účinnosti konkrétním datem, uplynutím 
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určitého času či navázání účinnosti na vznik jiných právních skutečností, pojem 
defaultní účinnost) a vysvětlil případy, kdy lze přistoupit ke zkrácení legisvakanční 
lhůty.  

V souvislosti s nabýváním platnosti a účinnosti obecně závazných vyhlášek o místních 
poplatcích za komunální odpad byla zdůrazněna vazba na základní konstrukční prvek 
těchto poplatků, a to poplatkové období, kterým je kalendářní rok. Zákonodárcem 
určené roční poplatkové období musí být při zavádění místních poplatků za komunální 
odpad důsledně respektováno. Poplatky za komunální odpad musí být zavedeny 
k 1. 1. kalendářního roku a není tedy možné, aby obec zavedla některý z těchto 
poplatků pouze pro část roku. Obec  je oprávněna zavést pro poplatkové období vždy 
pouze jeden z místních poplatků za komunální odpad a v případě zavedení poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je obec povinna v obecně závazné 
vyhlášce stanovit jeden ze základů dílčího poplatku (objemový, hmotnostní či 
kapacitní). 

Závěrem Mgr. et Mgr. Chodúr apeloval na včasné schvalování obecně závazných 
vyhlášek ze strany zastupitelstev obcí a informoval o metodické pomoci ze strany 
Ministerstva vnitra, kterému lze s předstihem zasílat obecně závazné vyhlášky 
k právnímu posouzení. 

V průběhu vystoupení byly zodpovězeny dotazy k projednávané problematice, a to 
zejména k možnosti změn obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích 
v průběhu kalendářního roku. 

 

3) Místní poplatky za komunální odpad 

JUDr. Zdeňka Jirásková, vedoucí oddělení 3903 – Správní činnosti v oblasti poplatků 
Ministerstva financí, poskytla základní informace o poslední novele zákona o místních 
poplatcích a popsala charakteristické vlastnosti a konstrukční prvky nových místních 
poplatků za komunální odpad.  

Součástí výkladu JUDr. Jiráskové byla prezentace nejčastějších otázek, které odbor 
39 – Správní činnosti obdržel k dané problematice ze strany veřejnosti a správců 
poplatků. JUDr. Jirásková ke každé z prezentovaných otázek vždy uvedla aktuální 
stanovisko Ministerstva financí.   

Během vystoupení průběžně probíhala diskuze nad jednotlivými dotazy, které 
pokládali účastníci porady. Diskutována byla zejména problematika zpoplatňování 
podnikajících fyzických a právnických osob, přihlašování fyzických osob v nemovitých 
věcech, ohlašovací povinnost plátce poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci, objednávání dostatečné kapacity sběrných nádob a volba vhodného 
poplatku za komunální odpad ve vazbě na specifické podmínky obce. 

 

Poradu zakončila ředitelka odboru 39 a poděkovala účastníkům porady za aktivní 
účast a požádala je o zaslání zpětné vazby, a to na e-mail lubos.ruta@mfcr.cz.  
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Přílohy zápisu: 
 
- prezentace k bodu 2 a 3 programu 
  
 
V Praze dne 21. 11. 2022 
 
 
Zápis schválil: 
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