Informační občasník
DSO Broumovsko

č. 1/2022 – květen 2022

ÚVOD
Přinášíme vám porci novinek
z kanceláře DSO a dalších oblastí,
které vás mohou jako
představitele samospráv
v současné době zaujmout.

AKTUÁLNĚ
Splnění informační povinnosti
v odpadech
S novým zákonem o odpadech
vstoupila v účinnost také nová
povinnost pro obce týkající se
informování občanů o odpadovém
hospodářství.

Informování občanů
doporučujeme provést do 31.
března daného roku.
Podle § 122 odst. 1 písm. d) zákona
o odpadech se nesplněním
uvedené povinnosti (nebo její
části) obec dopustí přestupku,
který je možné sankcionovat až
do výše 100 000 Kč. Bližší
informace ke splnění povinnosti a
návod naleznete na webu Svazu
měst a obcí ČR na tomto odkaze.

KONTAKTY
Adresa:
DSO Broumovsko
Klášterní 1
550 01 Broumov
IČ: 67438539
ID datové schránky: pfgcg94
e-mail:
info@dsobroumovsko.cz
Karel Rejchrt – předseda DSO
tel.: 723 913 796
Mgr. Petr Osoba – manažer
kanceláře DSO
tel.: 732 396 326
e-mail: info@dsobroumovsko.cz
Eva Pichová – účetní,
administrativa
tel.: 602 854 783
e-mail: pichova.eva@tiscali.cz
Mgr. Anna Plošková –
Strategické plány rozvoje obcí
a DSO
tel.: 703 131 707
e-mail:
dso.ploskova@gmail.com
Bc. Hana Wilkeová –
pověřenec pro ochranu
osobních údajů
tel.: 732 781 068
e-mail:
poverenec@dsobroumovsko.cz

KRYTY

AKTUÁLNĚ
Úprava tiskopisu ONZ
ČSSZ připomíná, že od 1. dubna
2022 mají zaměstnavatelé
povinnost používat při nástupu
zaměstnance do zaměstnání
zakládajícího účast na
nemocenském pojištění upravený
tiskopis Oznámení o nástupu do
zaměstnání – skončení
zaměstnání (ONZ_2022).
Všechny podrobné informace
hledejte přímo na webu ČSSZ.
Rozpočtové zachycení pomoci
Ukrajině
Ministerstvo financí zveřejňuje
metodický postup k zajištění
jednotného zatřídění výdajů,
případně příjmů, územních
rozpočtů souvisejících s
poskytnutou pomocí Ukrajině.
Pokud vás tato problematika
zajímá blíže, pokračujte přímo na
stránku ministerstva, kde se
dozvíte více.

Prominutí záloh na silniční
daň
V souvislosti s mimořádnou
událostí, ruskou invazí na
Ukrajinu, rozhodl ministr financí
přistoupit k hromadnému
prominutí záloh na daň silniční
splatných dne 19. 4. 2022, 15. 7.
2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to
všem poplatníkům daně silniční
bez nutnosti činit jakékoliv úkony
vůči správcům daně. Prominutím
zálohy na daň silniční přitom
nedochází k prominutí samotné
daně.
Bližší informace najdete zde.
Zaměstnávání Ukrajinců, slevy
na dani a daňové zvýhodnění
na děti
Finanční správa připravila
informace k zaměstnávání osob
z Ukrajiny, které přicházejí do
Česka v souvislosti s válečným
konfliktem na Ukrajině, a
uplatnění slev na dani a daňového
zvýhodnění na děti v průběhu
roku 2022.
Pro více informací viz link.

V souvislosti s ruským
napadením Ukrajiny se i
v Česku začala diskutovat
otázka ochrany civilního
obyvatelstva. Hasičský
záchranný sbor ČR proto
zveřejnil základní informace o
této problematice.
Bližší informace lze získat na
této webové adrese.

OBECNÍ
VYHLÁŠKY
Nepublikovaná nařízení a
obecně závazné vyhlášky
obcí nejsou platné. Najdete
se v mapě obcí se
zveřejněnými předpisy?
Dle zákona č. 35/2021 Sb., o
Sbírce právních předpisů
územních samosprávných
celků a některých správních
úřadů slouží od 1. 1. 2022
Sbírka právních předpisů
územních samosprávných
celků a některých správních
úřadů k vyhlašování právních
předpisů územních
samosprávných celků a
zákonem stanovených
správních úřadů a ke
zveřejňování dalších zákonem
vymezených aktů. Zde
nezveřejněné předpisy nejsou
platné. Postup vkládání
vyhlášek najdete popsaný na
další straně Občasníku.
Svou obec můžete hledat na
této internetové adrese:
https://sbirkapp.gov.cz/

JAK VKLÁDAT OBECNÍ VYHLÁŠKY DO SBÍRKY
PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ?
Návod pro vkládání obecně závazných vyhlášek (OZV) obce do sbírky právních předpisů je následující.
•
•
•
•
•

Začít je možné z hlavní stránky Ministerstva vnitra ČR – https://www.mvcr.cz/.
Ve sloupci vpravo poté kliknout na dlaždici „Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů“, případně sem přijít rovnou z odkazu https://sbirkapp.gov.cz/.
Poté pokračovat na záložku „Pro vkladatele“.
Dále odkaz „Formuláře ke sbírce právních předpisů“ – v ostatních odkazech je také možno shlédnout
metodickou pomoc.
Dále odkaz „Obce“ a vyberete „Obecně závazná vyhláška“ nebo „Nařízení“, podle toho jaký typ
dokumentu budete vkládat a poté nahrajte dokument.

Pozor, vkládají se jen platné předpisy, nevkládají se zrušovací!
Dokumenty se odesílají přihlášením do datové schránky jménem a heslem, nebo si uložíte soubor v .xml (jako
průvodní) a OZV v .pdf (přiloží se jako příloha) a odesíláte přes spisovou službu.
OZV o systému nakládání s odpadem – kde ještě máte preambuli dle zákona č. 185/2001 a nemáte zařazeny do
systému podnikatele, nemusíte OZV aktualizovat. Při vkládání do sbírky je nutné doplnit dle kterého zákona se
řídí daný předpis. Při vkládání této OZV není už v nabídce zák. č. 185/2001. V případě, že byste chtěli mít
zařazeny do systému i podnikatelské subjekty, musí být zaktualizována na zák. č. 541/2020.w

DLUŽNÍCI DOSTANOU NA PODZIM DALŠÍ ŠANCI,
CHYSTÁ SE DRUHÉ MILOSTIVÉ LÉTO
Letos na podzim by se mohla vrátit akce tzv. Milostivé léto, kdy by dlužníci dostali opět šanci uhradit v exekuci
vymáhanou dlužnou jistinu bez toho, aniž by zaplatili penále, které se k ní vztahovalo. Budou muset však
zároveň uhradit náklady na soudního exekutora. Počítá s tím návrh novely exekučního řádu, kterou poslalo do
připomínkového řízení ministerstvo spravedlnosti.
Více informací o této novince zjistíte zde.

NOVINKY V OBLASTI DATOVÝCH SCHRÁNEK
Příští rok dojde v oblasti datových schránek k dalším výrazným změnám. Od roku 2023 se totiž budou ze zákona
automaticky zakládat všem podnikajícím fyzickým osobám a právnickým osobám, které ji dosud nemají (např.
právnické osoby zapsané ve spolkovém a nadačním rejstříku či v rejstříku ústavů, společenství vlastníků jednotek
nebo obecně prospěšné společnosti). Všechny tyto subjekty ji budou mít zřízenou nejpozději do konce března
2023.
Pokud máte IČO a svou podnikatelskou datovku jste v minulosti nechali znepřístupnit, bude vám opět
zpřístupněna.
Kromě toho bude od počátku příštího roku datovka zakládána všem, kteří poprvé využijí (veřejnoprávní)
elektronickou identifikaci (např. identitu občana nebo bankovní identitu). Před zřízením byste o tom ale měli
dostat upozornění. Pokud s využitím datové schránky nebudete jako fyzická nepodnikající osoba souhlasit,
můžete požádat o znepřístupnění (zrušit nejde, jak už jsme uvedli výše). Pokud to neuděláte, budete s veřejnou
správou komunikovat přes datovku.
Základní právní úpravu týkající se datových schránek obsahuje zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (“Zákon”). V současné době čeká na svou
účinnost 5 novelizací Zákona, které postupně nabydou účinností v období od 1. ledna 2022 do 1. července 2023.
Relevantní změnu ve vztahu k datovým schránkám přináší novela zákona s účinností od 1. ledna 2022, která
představí nový režim pro soukromé datové zprávy zasílané mezi právnickými osobami, podnikajícími fyzickými
osobami a fyzickými osobami nepodnikateli. Do datových schránek fyzických osob, podnikajících fyzických osob
i právnických osob bude automaticky povoleno doručování tzv. soukromých datových zpráv - datových zpráv
odeslaných od jiných fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Podnikající fyzické osoby
a právnické osoby navíc nebudou mít možnost přijímání těchto soukromých datových zpráv vypnout. Fyzické
osoby nepodnikající naopak budou oprávněny požádat o vypnutí doručování těchto soukromých datových zpráv.
Novelizace s účinností od 1. ledna 2022 rovněž rozšiřuje fikci doručení i na soukromé datové zprávy. Fikce
doručení přitom doposud platila pouze pro datové zprávy doručené od orgánů veřejné moci. Nepřihlásí-li se tedy
oprávněná osoba do datové schránky do 10 dnů ode dne, kdy byla zpráva dodána do datové schránky, nastane
fikce doručení i u datových zpráv došlých od soukromých subjektů.
Co by mělo zůstat nadále zachováno je, že na soukromé datové zprávy nebude nahlíženo jako na úkony učiněné
písemně a podepsané, jak je tomu při úkonů vůči orgánům veřejné moci učiněných prostřednictvím datových
zpráv. Z toho vyplývá, že pokud se soukromou datovou zprávou zašle dokument, který má být podepsán,
nedochází jeho odesláním skrze poštovní datovou zprávu automaticky k jeho podpisu.
Další velká změna ve vztahu k datovým schránkám nastane novelizací Zákona s účinností od 1. ledna 2023. Od
tohoto data budou automaticky zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám (které je ještě
nemají dobrovolně) a dále budou zřizovány datové schránky všem fyzickým osobám, které jsou zapsané
v základním registru obyvatel a jsou plně svéprávné, jakmile tato osoba poprvé použije prostředek pro
elektronickou identifikaci (NIA ID) vůči tomu, kdo umožnuje prokázání totožnosti podle zákona upravujícího
elektronickou identifikaci. To znamená, že od tohoto data budou automaticky zřízeny datové schránky fyzickým
osobám nepodnikatelům, kteří například použijí bankovní identitu (BankID). Na tuto skutečnost musí fyzické
osoby být nicméně předem upozorněny. Jakmile bude datová schránka nepodnikajícím fyzickým osobám
zřízena, mohou následně požádat o znepřístupnění takto zřízené datové schránky.

VYBRANÉ OTÁZKY POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
Jedním z témat, které se na obcích velmi často řeší, je
problematika tzv. „stošestky“, tedy zákona o svobodném
přístupu k informacím. Na stránky DSO Broumovsko proto
umisťujeme vzory, které je možné používat při odpovědích a
také užitečnou prezentaci s řadou informací.
Vzory dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších
předpisů najdete na stránkách
DSO Broumovsko v sekci Servis
samosprávám. Pro rychlý přístup
stačí kliknout na tento link.

Prezentaci k vybraným otázkám
poskytování informací podle
zákona č. 106/199 Sb. najdete ve
stejné sekci, link pro rychlý
přístup je zde.

ROZHOVORY SE STAROSTY
Zpravodajský portál Naše Broumovsko přináší rozhovory se
starosty obcí Broumovska. Prozatím byli vyzpovídáni vaši kolegové a
kolegyně z Adršpachu, Božanova, Broumova, Hejtmánkovic,
Heřmánkovic, Jetřichova a Křinic. Na portále najdete i rozhovory se
starosty z Policka.

Pro obce DSO
Broumovsko
zpracovali Petr
Osoba a Eva Pichová

