Informace o aktuálním postupu Ministerstva vnitra
při posuzování zákonnosti obecně závazných vyhlášek
Dne 1. ledna 2021 nabyla účinnosti nová odpadová legislativa (zákony č. 541, 542 a 543/2020 Sb.),
kterou byla mimo jiné dotčena i právní úprava zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem.
Dle nové právní úpravy mohou obce od 1. ledna 2022 vybírat úhradu za komunální odpad
pouze prostřednictvím jednoho ze dvou nových místních poplatků za komunální odpad
(přičemž smluvní úhrada již nebude možná). Jedná se o:
 místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství a
 místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.
Od roku 2022 tudíž nebude možné vybírat místní poplatek za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona
o místních poplatcích, ani poplatek za komunální odpad dle § 17a „starého“ zákona o odpadech
(rovněž nebude možné vybírat ani smluvní úhradu). Pokud by tak obec činila, jednala by v rozporu
se zákonem. V návaznosti na výše uvedené je nezbytné, aby obec do konce roku 2021 vydala
zcela novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad, a to
s účinností k 1. lednu 2022.
Novou odpadovou legislativou byla dotčena i právní úprava systému nakládání s komunálním
odpadem v obci (obecní systém odpadového hospodářství). Tato změna sice nemá přímý vliv na
zákonnost dosavadních obecně závazných vyhlášek o stanovení systému shromažďování sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, nicméně obec by měla
zhodnotit, zda její stávající systém odpovídá nové právní úpravě, a případně vydat novou
obecně závaznou vyhlášku o obecním systému odpadového hospodářství.
V současné době Ministerstvo vnitra obdrží každý týden několik stovek nových obecně
závazných vyhlášek či jejich návrhů. Bohužel obce v mnohých případech nerespektují
poskytnuté vzory obecně závazných vyhlášek a nové obecně závazné vyhlášky či jejich návrhy
jsou z části shledávány v rozporu se zákonem. Tato skutečnost i přes přijetí řady zásadních
opatření k navýšení kapacitních možnosti Ministerstva vnitra posouzení vysokého
počtu aktuálně doručených vyhlášek značně prodlužuje. Ministerstvo vnitra se bude
zákonností každé zaslané obecně závazné vyhlášky pečlivě zabývat.
Ministerstvo vnitra upozorňuje, že s ohledem na velký počet posuzovaných vyhlášek
a vysoký počet zjišťovaných nedostatků stanovilo následující postup posuzování
obecně závazných vyhlášek a jejich návrhů.
Návrhy obecně závazných vyhlášek
 Návrhy obecně závazných vyhlášek budou posuzovány prioritně, nejpozději
však do 30 dnů ode dne doručení návrhu na Ministerstvo vnitra.
Vydané obecně závazné vyhlášky
 Vydané obecně závazné vyhlášky budou posuzovány do 60 dnů od jejich
obdržení, přičemž
- pokud bude obecně závazná vyhláška shledána v rozporu se zákonem,
bude o tomto obec vyrozuměna do 60 dnů,
- pokud nebude obecně závazná vyhláška shledána v rozporu se zákonem,
nebude obci již zasíláno vyrozumění o výsledku posouzení; pokud tedy
obec neobdrží vyrozumění do 60 dnů, nebyl shledán rozpor se zákonem.

Současně připomínáme, že dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, jsou obce povinny
komunikovat s Ministerstvem vnitra prostřednictvím datové schránky. Mnohé obce však tuto
zákonnou povinnost nerespektují a zasíláním obecně závazných vyhlášek či jejich návrhů
na Ministerstvo vnitra e-mailem či poštou zvyšují administrativní zatížení Ministerstva
vnitra, což vede k prodloužení doby nezbytné k posouzení došlých vyhlášek.
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