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Vážený pane primátore, 
 

obdržel jsem Váš dopis, který jste adresoval všem členům vlády a ve kterém zmiňujete 
novou odpadovou legislativu a některé její dopady pro hl. m. Prahu v oblasti zpoplatnění 
nakládání s komunálním odpadem. Ve Vašem dopise se taktéž obsáhle věnujete roli 
Ministerstva vnitra v procesu přípravy Vaší nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Některá Vaše tvrzení uvedená v příslušném 
dopise vnímám minimálně jako zavádějící a považuji tak za nutné se vůči některým Vašim 
výrokům ohradit. 

 
Úvodem se musím ohradit proti tvrzení, že Ministerstvo vnitra chce zdražovat odpad 

na pražských sídlištích. Jak jistě víte, rozhodnutí o způsobu zpoplatnění komunálních odpadů je 
věcí samosprávy. Zástupci Ministerstva vnitra dne 15. červenci 2021 poskytli Vašemu městu, 
jak sám uvádíte, metodickou pomoc k přípravě obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za 
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Na tomto jednání bylo město výslovně 
upozorněno na skutečnost, že dle stanoviska Ministerstva financí, jakožto gestora zákona o 
místních poplatcích, nemůže město diferenciovat sazbu poplatku dle velikosti sběrné nádoby a 
frekvence svozu, přičemž sazba poplatku musí být dle příslušného stanoviska Ministerstva 
financí stanovena jednotně. V této souvislosti bych rád zdůraznil, že při výkonu dozorové a 
metodické činnosti Ministerstvo vnitra vychází ze stanovisek a výkladu příslušných gesčních 
ministerstev. Předmětná dozorová a metodická činnost mnou řízeného ministerstva se dotýká 
různých oblastí veřejné správy, které však spadají do působnosti jiných resortů. Standardním 
postupem Ministerstva vnitra je tak při výkonu dozorové a metodické činnosti vycházet ze 
stanovisek těchto resortů, v daném případě tedy ze stanoviska Ministerstva financí, do jehož 
působnosti oblast místních poplatků spadá. 

 
Dovoluji si Vás ubezpečit, že si osobně uvědomuji možné problémy, které by mohly 

v případě nemožnosti diferenciace příslušné sazby poplatku nastat. I z těchto důvodů proto 
mnou řízené ministerstvo iniciovalo společné jednání dotčených ministerstev k dané 
problematice neprodleně poté, co jste na jednání Svazu měst a obcí České republiky s vládou 
dne 7. září 2021 na tento problém upozornil. Na toto jednání, které se uskutečnilo dne 13. září 
2021 na Ministerstvu vnitra, byli přizváni i zástupci Vašeho města. Je proto minimálně 
s podivem, že se zástupci Vašeho města jednání nezúčastnili.  
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Tímto si Vás alespoň dovoluji seznámit se závěry, které byly na výše uvedeném 
jednání přijaty. Ministerstvo financí, které je gestorem zákona o místních poplatcích, v rámci 
své metodické činnosti obecně nedoporučuje diferenciaci sazby poplatku za odkládání 
komunálního odpadu z nemovité věci zavádět. Zákon o místních poplatcích, který příslušný 
poplatek za komunální odpad zavádí, diferenciaci sazby nicméně nezakazuje. Případná 
diferenciace sazby však nesmí vést k diskriminaci jednotlivých poplatníků, přičemž by měla být 
motivována objektivními a racionálními důvody. S ohledem na charakter poplatku by se tak 
mělo mimo jiné též jednat o důvody plynoucí z cílů zákona o odpadech; v obecné rovině jsou 
těmito cíli snižování produkce odpadů a zvyšování podílu tříděných (recyklovatelných) složek 
odpadu. 

 
Důvody, které by odůvodňovaly diferenciaci sazby, tak musí být poměřovány 

ve vztahu k odpadovému hospodářství města a jeho cílům stanovených v souladu se zákonem 
o odpadech. Zmíněná oblast však patří primárně do působnosti Ministerstva životního 
prostředí, které proto na příští týden svolá jednání, na kterém bude související problematika 
třídění odpadů řešena. Pozvání na toto jednání bude Vašemu městu ze strany Ministerstva 
životního prostředí zasláno v nejbližších dnech. 

 
Závěrem si Vám, vážený pane primátore, dovoluji sdělit, že mnou řízené ministerstvo 

nebude v procesu přípravy příslušné obecně závazné vyhlášky zpochybňovat takovou 
diferenciaci sazby poplatku za komunální odpad, která bude řádně zdůvodněna. Pokud se 
hl. m. Praha pro tento způsob zpoplatnění rozhodne, je plně na Vaší odpovědnosti toto 
rozhodnutí obhájit a postoupit v dalším procesu přípravy příslušné obecně závazné vyhlášky, 
přičemž Ministerstvo vnitra tomu nikterak nebrání. Rozhodnutí o nastavení cen za komunální 
odpad na pražských sídlištích i ve vilových čtvrtích je tak odpovědností hl. m. Praha. 

 
S pozdravem 

 
 
 
 

 
 
 
 
Vážený pan 
MUDr. Zdeněk Hřib 
primátor hl. m. Prahy 
 
 
Na vědomí:  
 
Vážená paní 
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. 
místopředsedkyně vlády a ministryně financí 
 
Vážený pan 
Mgr. Richard Brabec 
ministr životního prostředí 

Jan Hamáček 
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