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NÁZEV: 
 

Informace k riziku navýšení náklad ů za odpadové hospodá řství obcí/m ěst  
 

 

ANOTACE: 
Projednání informací ohledně rizika navýšení nákladů za odpadové hospodářství zaslaných 
Českou asociací odpadového hospodářství včetně reakce na tyto informace od Svazu měst a 
obcí České republiky. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Zastupitelstvo města po projednání bere na v ědomí  „Informace k riziku navýšení nákladů za 
odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města“ zn.: 
2017/ICP-669 ze dne 17.1.2018, doručené městu jménem České asociace odpadového 
hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb.  
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1. „Informace k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k 
projednání na zastupitelstvu obce/města“ 

2. Reakce Svazu města a obcí České republiky 
3. Reakce Sdružení obcí Vysočiny 

 
Popis 
Městu (a i dalším obcím  a městům v ČR) byla doručena „Informace k riziku navýšení nákladů za 
odpadové hospodářství obcí/měst – určeno k projednání na zastupitelstvu obce/města“ zn.: 
2017/ICP-669 ze dne 17.1.2018, a to  jménem České asociace odpadového hospodářství, Spolku 
veřejně prospěšných služeb a Sdružení komunálních služeb (dále jen „Informace“) – viz příloha. 
Součástí Informace je i požadavek projednat věc zastupitelstvem města s návrhem usnesení 
k projednání v tomto znění: 
„Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navýšení nákladů obce/města na odpadové hospodářství, 
v případě prosazení účelové nevládní novely zákona o odpadech obsahující násobné zdražení 
skládkovacích poplatků. Zastupitelstvo obce/města nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona o 
odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadového hospodářství. 
Zastupitelstvo zastává názor, že nové nastavení odpadové legislativy by mělo být provedeno formou 
vládního návrhu zákona o odpadech připraveného po schválení nových evropských odpadových směrnic a v 
úzké spolupráci s obcemi a městy. ČR by neměla přijímat povinnosti nad rámec evropského nastavení 
odpadového hospodářství. Zastupitelstvo vyzývá Svaz měst a obcí ČR a Sdružení místních samospráv ČR, 
aby efektivně čelily podobným účelovým snahám, které obce vystavují zřejmému riziku potřeby navýšení 
nákladů na odpadové hospodářství.“ 
 
Na uvedenou Informaci reagoval Svaz města a obcí České republiky dopisem č.j.: 57/18 ze dne 
29.1.2018 (viz příloha).  
 
O vyjádření k věci bylo dotázáno i Sdružení obcí Vysočiny (SOV), i jeho reakce je přílohou tohoto 
materiálu. 
 
Geneze případu 
Doručena Informace 
Doručena reakce Svazu měst a obcí ČR 
Doručena reakce SOV  
RM č. 83 dne 12.2.2018 – doporučuje zastupitelstvu města vzít Informace na vědomí 
 
Návrh řešení 
Viz návrh usnesení. 
 
 
Varianty návrhu usnesení 
Neschválit 
Schválit usnesení dle návrhu ČAOH 
 
Doporu čení předkladatele 
Rada města doporučila zastupitelstvu města vzít Informace na vědomí  
 
Stanoviska  

- Viz přílohy 



Ceska asociace 

odpadove/10 hospodafstvi 

Zastupitelstvo obce/mesta 

urceno k projednani 

zas!tino vsem obcimlmestum v CR 

L 

Vas dopis znacky I ze dne: Misto a datum: Praha; 17.1.20 I 8 
Nase znacka: 2017/ICP-669 

Vee: Informace k riziku nav)iseni nakladii za odpadove hospodarstvi obci/mest - urceno 
k projednani na zastupitelstvu obce/mesta (pfipadne z casovf;ch duvodu i v rade mesta, Ci k vyjildreni 
starosty obce) 

My, nfze podepsanf, 
Ceska asociace odpadoveho hospodafstvi, 
Spoiek vefejne prospesnych siuieb, 
Sdruzeni komunainich siuzeb, 

si vas timto dopisem, jakoito oborove svazy ze sektoru odpadoveho hospodai'stvi, zajist'ujicf svymi cieny cca 
90% siuzeb nakladani s odpady pro obce a mesta v CR, dovolujeme informovat 0 neverejne pripravovane 

ticelove zmene zakona 0 odpadech, ktera rna byt nesystemove schvalena, nikoli jako vladni navrh, ale jako 
poslanecky pozmenovaci navrh zakona o odpadech. Bez moznosti otevreneho vei'ejneho pi'ipominkovani, bez 
jakekoli anaiyzy dopadu na obce a mesta, bez moznosti vypol'adani pl'ipomfnek, apod. Pi'itom do konce tohoto 
roku rna ministerstvo zivotniho prosti'edi pi'edlozit, die iegislativniho planu vlady, zceia novy zakon 0 odpadech 
respektujici nove smemice z evropskeho balicku obehoveho hospodarstvi, kter:Y pine podporujeme. 

Zakladnim bodem uceloveho poslaneckeho pozmenovaciho navrhu je opakovane prosazovane razantni 
zdrazeni skladkovacich poplatku, jejichz platci jsou obce a mesta. Duvodem je zajem na vytvoreni 
ekonomickeho prostoru pro vystavbu novych mikladnych spaloven odpadu. To vsak vel'ejne sdelovano 
neni, protoze to je obtfzne obhajitelne. Namisto toho je za duvod ucelove oznacovana potl'eba rychleho zakazu 
skladkovani v CR. A to k roku 2024, s odkazem na Evropskou unii . V rozporu s tim iegislativa Evropske unie 
zadny takov:Y zakaz nezna. Navrhuje pouze omezeni skiadkovani komunainich odpadu na 10% k roku 2030 
(pripadne 2035), s cirn:Z zcela souhlasfme, nebot' to muze bYt funkcni l'eseni s akceptovatelnymi naklady pro 
obce a mesta. 

Zbytecne zdraieni bylo jii opakovane odmitnuto jak ve snemovne, tak ve vlade 

Navrhovane ctyl'nasobne zdrazeni byio naposledy odmitnuto ve vilidnim navrhu zakona o odpadech, kdyz ani na 
poctvrte neproslo Legislativni radou vlady CR. Jednim z hiavnich duvodu byla absence dostatecne analyey 
ekonomickych dopadu na obce a mesta a analyzy nezbytnosti navrhovaneho zdraieni. V pi'iloze c. 2 j e 
uvedeno stanovisko Komise pro hodnoceni dopadu Legislativni rady vlady. Podstatny je zaver materhiiu, 
kde se jednoznacne uvadi: , i e, zr:ikon ukladr:i celou ladu povinnosti, ktere budou mit rozsr:ihle financni dopady 
pro rozsahte skupiny dotcenf;ch subjektu, dopady vsak nejsou mnohdy vubec vyCisleny, nebo }sou vycisleny 
nedostatecne ... komise povazuje za nepfijatelne, a by byly ukladany konkretnf povinnosti se znacnymi naklady 
rozsahlym skupinam obyvatel, aniz by byly pfinosy dostateene vysvetleny, podpofeny argumenty a doloieny 
alespofr na pfikladech. " Zakladni skutecnosti je, ie hlavni dopady zdraieni zatiii obce a mesta, jakoito 
puvodce komunalnich odpadu. Na konci roku 2016 se odmitavym zpusobem postavilo proti ministerstvem 
navrhovanemu zasadnimu zdra:Zeni a da!Sim bodum vice nez 800 obci a mest formou petice. 

_j 



Podporujeme evropske cile k omezeni skladkovani 

Evropska unie navrhuje omezeni skladkovani komunalnich odpadu na 10% k roku 2030 (pripadne 2035). 
To je raciomilni a pozitivni pfistup, ktery je tfeba podpofit. Skhidkovani je skutecne tfeba omezit. Obce a mesta 
ve spolupraci s odpadovymi firmami dlouhodobe sniiuji mnozstvi odpadu ukladanych na skhidky (viz 
pfiloha c. 3). Od roku 2009 nenarustala V)lse zakonneho poplatku za skhidkovani. I pres to se v CR podafilo 
kazdorocne redukovat mnozstvi skladkovanych komunalnich odpadu z puvodnich 64% (2009) na soucasnych 
45% (2016), data MZP. Za sedm let postupne snizeni o 19%. V absolutni hodnote je to odklon vice nez 
I milionu tun odpadu ze skladek do jinych technologii, bez potfeby dodatecneho danoveho zatizeni obci a 
mest,jakoZto puvodcu odpadu. Ve vztahu k evropskemu cili k omezeni skladkovani (10% v roce 2030, ci 2035) 
marne tedy 12, resp. 17let na dalsi potfebne postupne snizeni, die ambici a legislativy Evropske unie. 

Firmy mest a obci i firmy privatni maji shodu na postoji k navrhovanemu zbytecnemu zdrazeni 

Ceska asociace odpadoveho hospodafstvi (CAOH) spolu s dalSimi svazy sdruzujicimi zejmena mestske a obecni 
komunalni a odpadove firmy, jako Spolek vefejne prospesnych sluzeb (SVPS) a Sdruzeni komunalnfch sluzeb 
(SKS), pine podporuji myslenky evropskeho balicku k obehovemu hospodafstvL Ten klade duraz zejmena 
na tfideni, upravu, recyklaci a dalsi vyuzivani odpadu. Shora uvedem\. uskupeni tvofi prakticky cely trh 
odpadoveho hospodafstvi v podmnozine komunalnich odpadu. Prave zde sdruzene firmy, ve spolupraci s mesty 
as obcemi, budou ti hlavni, kdoz budou v nimci CR dopomahat k naplnovani evropskych odpadoV)Ich cilu (65% 
recyklace komum\.lnich odpadu v roce 2030/35 a omezeni skl<\dkovani na 10%). Nase doporuceni pro dalSi 
vhodny vyvoj odpadoveho hospodai'stvi jsou uvedena v pi'iloze c. 4. Chceme, aby evropske myslenky byly do 
ceske legislativy prosazeny standardni cestou, jako vyvazeny vladni mivrh. Navrh, ktery bude pine respektovat 
intence evropskych odpadoV)Ich cilu a nebude podlehat ekonomickym tlakum investoru nejnakladnejsich 
technologif. Takovy mivrh noveho zakona o odpadech by mel byt pfipravovan po schv:ileni novych 
evropskych odpadovjch smernic, jejichz schvaleni se predpoklada v prvni puli roku 2018. Vladni navrh 
by die naseho nazoru mel byt pripravovan se zasadnim durazem na pfipominky obci a mest, ktere 
v pfipade komunalnich odpadu vetsinove system plati. 

Hrozici lobbistick:i zmena z:ikona 

Pi'ipravuje se vsak niko zcela jineho. ,Druba fotovoltaika" - nejprve lobbisticka zmena z:ikona s cilem 
citelneho zdrazeni a umozneni realizace jinak ekonomicky nerealnych technologii s prenesenim budoucich 
nakladu, v tomto pfipade predevsim na obce (obcany). V pi'iloze vam pro informaci zasihime zminovany 
uceloV)I pozmenovacf m1vrh, na nemz se podileli prosazovatele noV)Ich spaloven neupravenych smesnych 
komunalnich odpadu - viz pi'iloha c. I. Prosazeni takto problematickeho uceloveho navrhu je pro jeho 
navrhovatele silnou prioritou a lze proto ocekavat, ze vei'ejne muze b.Yt podporovan i i'adou silnych organizaci 
hajicich ekonomicke zajmy byznysu. Velmi podivne, i kdyz k poti'ebnemu prosazeni ucelne by bylo, kdyz by se 
k navrhu pi'ipojily i organizace sdruzujici vei'ejnopravni entity, napi'. obce. I to je mozne. Konecny text navrhu 
muze byt jeste v drobnostech upraven. Zakladnim cilem, ktery vsak v novele sjistotou bude, je finalni castka 
poplatku ve vysi cca 2000 Kc ze soucasnych 500 Kc (viz pfiloha c. 1 - tabulka v materialu), ktera je nezbytna 
pro realizaci nejn:ikladnejsi technologie- spaloven. Ti'ideni a recyklace, doporucovana ze strany EU, takove 
naV)Iseni nepotfebuje. Odpadove svazy souhlasi s urCitym naV)Isenim poplatku, avsak na uroven socialne 
unosnou, vzeslou z ekonomicke analyzy. Objektivnf analyzy nezbytnosti naV)Iseni, vedouci k cili odklonu 
odpadu ze skladek, v terminu stanovenem v evropske legislative. 

Zde je nase stanovisko k podobnym nesystemovym a ucelovym navrhum - ,. Nepodporujeme tento ani podobne 
pozmeiiovaci navrhy, Ci novely a jednoznacne nedoporucujeme prosazowini takto klicovych zmen OH cestou 
poslaneckych iniciativ. Je to zcela netransparentni, neni zde moznost odborne diskuze a zcela zde absentuje 
jakekoli vycisleni dopadu podobnych mfvrhu na puvodce odpadu, obce a obcany. Doporucujeme menit 
legislativu OH die evropskeho smefowini, tedy dle finalniho zneni balicku k obehovemu hospodafstvi. Podobne 
jako to v mediich doporucovaly obce, Ci obecni svazy cca pfed ~ rokem. Pfipadne zmeny odpadove legislativy 
tohoto zasadniho charakteru by mely byt obsaieny v novem zakone 0 odpadech, ktery musi mit formu standardni 
vladni pfedlohy, vcetne pfipominkovych fizeni, hodnoceni dopadu, apod. Budeme se aktivne snaiit komunikovat 
nevhodnost zmeny zoo takovf;mito uce/ovymi cestami. " 

Shora uvedene subjekty zastupuiici naprostou vetsinu odpadoveho sektoru v podmnozine komunalnich 
odpadu, a to jak firem obci a mest, tak firem privatnich, zadaji 0 projednani teto informace na 
zastupitelstvu vasi obce/mesta. Projednani se zamerenim zejmena na rizika souvisejici s potfebou V)lznamneho 

Stn:1nka 2 z 3 



navyseni m1kladu vasi obce/mesta na odpadove hospodai'stvi v pnpad~, ~e by by! pi'ijat mivrh obsahujici m!sobne 
zdra2eni poplatku v prilozene, ci upravene podobe,jakekoli ucelove novely zakona 0 odpadech. 

Navrh usneseni zastupitelstva 
V tomto smeru si dovolujeme navrhnout usneseni zastupitelstva k podobnym aktivitam: 

Zastupitelstvo projednalo informaci o riziku navyseni mikladu obcelmesta na odpadove hospodtirstvi, 
v pfipade prosazenf tlcelovi nev/Udnf novely uikona o odp(tdech obsahujici ntisobne zdrazeni skltidkovacich 
poplatkU. Zastupitelstvo obcelmesta nesouhlasi s podobnymi novelizacemi ztikona o odpadeclt, kteri maji 
dopad 11a ntiklady obce a jejich obyvatel v oblasti odpadoveho hospodtifstvf. Zastupitelstvo zastava mizor, ze 
nove nastaveni odpadove legislativy by melo bjt provedeno formou vltidniho navrhu ztikona 0 odpadech 
pfipravem!ho po schvtileni novjch evropskjch odpadovjch smernic a v uzke spolupnici s obcemi a mesty. CR 
by nemela pfij(mat povimwsti nad rtimec evropskelto nastaveni odpadovelto lwspodtifstvi. Zastupitelstvo 
vyzjvti Svaz mest a obd CR a Sdruien{ mistnlclt samosprav CR, aby ejektivne ce/ily podobnym uce/Qvjm 
snahtim, ktere obce vystavujl zfejmemu riziku potfeby navjsenl nakladu na odpadove hospodafstvf. 

Zaverem tohoto dopisu bychom si vas dovolili pozadat o zasl<ini vysledku projednanl teto informace na 
zastupitelstvu vasi obcelmesta na adresu Ceske asociace odpadoveho hospodai'stvi, Pod pekarnami 157/3, 190 00 
Praha 9, nebo emailem n nebo do datove schranky CAOH- n68uy4p. 

S pozdravem. 

lng. Petr Havelka 
Ceska asociace odpadoveho hospodarstvi 

Pi'iloha: 

Bohumil Rataj 
Sdruieni komunalnich sluzeb 

t o l 11 ~H;I\f.: SLUZBY VM S.A,Q, 

I<AilLOV 1398/54 
594~ 01 VELKE MEZIRfC( 
n1r. : r,z25509659 ® 

Ing. Jaroslav Mynar 
Spolek vei'ejne prospesnych slllZeb 

I. Ueelovy pozmenovaci mivrh zilkona o odpadech, pi'ipraveny k pod ani jako poslanecky mivrh (pracovnf verze) 

2. Stanovisko Komise pro hodnoceni dopadi1 nove legislativy Legislativni rady vlady k drive predlozenemu vl<\dnimu 
navrhu noveho zakona 0 odpadech, obsahujiciho podobne nasobne zdra!eni poplatkli 

3. Vyvoj skladkovani odpadil v CR die dat MZP 
4. Ukladni die v)t§e podepsanych svazu pro budouci odpadove hospodarstvi v CR 
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ZAKON 
ze dne 2017, 

kterym se meni zakon c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych dalsich zakonu, 
ve zneni pozdejsich predpisu 

Parlament se usnesl na tomto zakone Ceske republiky: 

Cl. I 

Zakon c. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmene nekterych da!Sfch zakonu, ve znenf zakona c. 
477/2001 Sb., zakona c. 76/2002 Sb., zakona c. 275/2002 Sb., zakona c. 320/2002 Sb., zakona 
c. 356/2003 Sb., zakona c. 167/2004 Sb., zakona c. 188/2004 Sb., zakona c. 317/2004 Sb., 
zakona c. 7/2005 Sb., zakona c. 444/2005 Sb., zakona c. 186/2006 Sb., zakona c. 222/2006 
Sb., zakona c. 314/2006 Sb. zakona c. 296/2007 Sb., zakona c. 25/2008 Sb., zakona c. 
34/2008 Sb., zakona c. 383/2008 Sb., zakona c. 9/2009 Sb., zakona c. 157/2009 Sb., zakona c. 
223/2009 Sb., zakona c. 227/2009 Sb., zakona c. 28112009 Sb., zakona c. 291 /2009 Sb., 
zakona c. 297/2009 Sb., zakona c. 326/2009 Sb., zakona c. 154/2010 Sb., zakona c. 3112011 
Sb., zakona c. 77/2011 Sb., zakona c. 264/2011 Sb., zakona c. 457/2011 Sb., zakona c. 
18/2012 Sb., zakona c. 85/2012 Sb., zakona c. 165/2012 Sb., zakona c. 167/2012 Sb., zakona 
c. 69/2013 Sb., zakona c. 169/2013 Sb., zakonneho opatreni Senatu c. 344/2013 Sb., zakona c. 
64/2014 Sb., zakona c. 184/2014 Sb., zakona c. 229/2014 Sb., zakona c. 223/2015 Sb., zakona 
c. 243/2016 Sb., zakona c. 298/2016 Sb., zakona c. 183/2017 Sb. a zakona c. 225/2017 Sb. se 
menf takto: 

,§ 21a 
Zakaz ukladani vybranych odpadu na skladku 

(1) Na skladky je od roku 2024 zakazano ukladat odpady, jejichZ vyhrevnost v susine je vyssi 
nez 6,5 MJ/kg, odpady, ktere nesplnf parametr biologicke stability A T4 vymezeny v priloze 
c. 15 k tomuto zakonu, a odpady, ktere je za stavajfciho stavu vedeckeho a technickeho 
pokroku mozne ucelne recyklovat. 

(2) Zakaz podle odstavce 1 se neuplatnf 

a) v pripade odpadu ulozeneho na skladku v ramci reseni nasledku krizove situace podle 
krizoveho zakona72

, nebo 
b) pokud je zarizenf na vyuzitf odpadu, s jehoz provozovatelem rna puvodce uzavrenu 

smlouvu o prevzeti odpadu do tohoto zafizenf, docasne z technickych duvodu mimo 
provoz nebo je jeho provoz z technickych duvodu docasne omezen. 

(3) Na skladku je zakazano ukladat nebezpecne odpady, ktere je technicky mozne 
zpracovat ve spalovnach nebezpecneho odpadu provozovanych na uzemi Ceske republiky, 
stanovene provadecfm pravnfm predpisem. 

72
> Zakon c. 240/2000 Sb., o krizovem fizeni a o zmene nekterych zakonu (krizory zakon), ve zneni pozdejsich 

predpisu. 



(4) Ministerstvo stanovi vyhhiSkou 

a) odpady, ktere je za stavajiciho stavu vedeckeho a technickeho pokroku mozne ucelne 
recyklovat, 

b) nebezpecne odpady, ktere spliiuji podminky pro zakaz ukladani na skladku podle 
odstavce 3, 

c) zpusob prokazovani splneni podminek podle odstavce 2 a 

1. § 45 az 47 vcetne nadpisu zneji: 

,§ 45 
Poplatek za ukladani odpadu na skladku 

(1) Poplatnikem poplatku za ukladani odpadu na skladku je puvodce odpadu. Poplatnikem 
poplatku za ukladani odpadu na skladku je v pfipade ukhidanf neodpadnich materialu podle 
§ 46 odst. 3 vety treti provozovatel skladky. 

(2) Predmetem poplatku za ukladani odpadu na skladku je ulozeni odpadu nebo neodpadnich 
materialu podle § 46 odst. 3 vety treti na skladku v ramci prvnf faze jejfho provozu. 

(3) Od poplatku za ukladani odpadu na skladku se osvobozuje ulozeni odpadu na skladku 
v ramci reseni nasledku krizove situace podle krizoveho zakona. 

(4) Poplatkovym obdobim poplatku za ukladani odpadu na skladkuje kalendarni ctvrtleti. 

§ 46 
Zaklad poplatku a sazba poplatku 

(1) Zakladem poplatku za ukladanf odpadu na skladku je soucet dilcfch zakladu poplatku, 
ktere tvofi hmotnost 

a) odpadu vymezenych v § 21a odst. l v tunach v pfipade dilciho poplatku za ukladani 
vyuzitelnych odpadu, 

b) nebezpecnych odpadu s vyjimkou azbestu v tunach v pfipade dilciho poplatku za 
ukladani nebezpecnych odpadu, 

c) vybranych technologickych odpadu s vyjimkou nebezpecnych odpadu v tumich 
v pfipade dilciho poplatku za ukladani vybranych technologickych odpadu a 

d) odpadu neuvedenych pod pismeny a) az d) a azbestu v tunach v pfipade dilciho 
poplatku za ukladani zbytkovych odpadu. 

(2) Do zakladu dilciho poplatku za ukladani vybranych technologickych odpadu se zahmuji 
odpady z prumyslove vyroby, stavebnictvi nebo energetiky, jejichZ vzniku nelze predejit, a 
ktere neni mozne ani po uprave vyuzit. 

(3) Odpad a neodpadni material ulozene jako technologicky material pro technicke 
zabezpeceni skladky se nezahmuji do zakladu zadneho dilciho poplatku za ukladani odpadu 
na skladku, nejvyse vsak do mnozstvi 25 % hmotnosti vsech odpadu a materialu ulozenych na 
skladku v poplatkovem obdobi. Odpady ulozene jako technologicky material pro technicke 
zabezpeceni skladky, ktere presahnou toto mnozstvi, se zahmuji do prislusneho dflciho 
zakladu poplatku podle skutecnych vlastnosti, ktere maji. Neodpadni materialy ulozene jako 
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technologicky material pro technicke zabezpecenf skladky, ktere presahnou toto mnozstvf, se 
zahrnuji do zakladu dilcfho poplatku za ukladanf zbytkovych odpadii. 

(4) Sazba poplatku za ukladanf odpadii na skladku pro jednotlive dflcf zaklady poplatku je 
stanovena v prfloze c. 6 k tomuto zakonu. 

§ 47 
Vypocet poplatku a jeho rozpoctove urceni 

(1) Poplatek za ukladanf odpadii na skladku se vypocte jako soucet dflcfch poplatkii. 

(2) Dflcf poplatek se vypocte jako soucin dilcfho zakladu poplatku a sazby pro tento dflcf 
zaklad poplatku. 

(3) Vynos poplatku za ukladanf odpadii na skladku je prfjmem rozpoctu Statnfho fondu 
zivotnfho prostredf Ceske republiky a rozpoctu obce, na jejfmz uzemf se skladka nachazL 
Procenta, kterymi se tyto rozpocty podfleji na v)fnosu dilcfch poplatku, jsou stanovena 
v prfloze c. 6 k tomuto zakonu. 

(4) Pokud se skladka nachazi na uzemf vice obci, cast vynosu z poplatku za ukladanf odpadii 
na skladku se mezi ne delf podle celkove projektovane kapacity skladky nachazejfcf se na 
uzemf jednotlivych obcf po odecteni zaplnene celkove projektovane kapacity skladky ke dni 
poslednfho rozsfrenf skladky nachazejfci se na uzemf techto obcL" 

2. Za § 47 se vkladajf nove § 47a az 47f, ktere vcetne nadpisii zneji: 

3 . § 48 se zrusuje. 

4. Prfloha 6 znf: 

,PNloha c. 6 

Sazba pro jednotlive dilci zaklady poplatku za ukladani odpadu na skladku (v Kelt) 

Poplatkove obdobi v roce 

Dilcf zaklad 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
poplatkuza a 
ukladlini dale 
ostatniho 1150 1350 1550 1700 1850 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
vyuZitelneho 
odpadu1

> 

zbytkoveho odpadu 500 500 500 500 500 500 500 600 600 700 700 800 

nebezpeCneho 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 
odpadu 
vybraneho 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 
technologickeho 
odpadu 
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t)- podle § 21a odst. 1. 

Deleni casti vfnosu ve vfsi dilcich poplatku (v %; rozpocet obce,vna jejimz uzemi se 
skhidka nachazi/rozpocet Statniho fondu zivotniho prostredi Ceske rt1>ub1Lky) 

DiiCi poplatek za Poplatkove obdobi v roce 
uld:id:lni 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

aslatniho 3&'62 30(70 25(75 22(78 19/81 15/85 15/85 15/85 15/85 15/85 15/85 
vyulitdneho 
odptdul) 

zbytkoveho 80/20 80/20 80/20 75/35 75/35 75/35 75/35 60/40 60/40 50/50 50/50 
odpadu 

~roo 50150 50/50 50/50 50150 50/50 50150 50150 50150 50150 50150 50150 
odpadu 
vybranebo 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 100/0 
teclmologickeho 
odptdu 

1) - podle § 21a odst. 1.11 

5. Doph1uje se prfloha 15, ktera zni: 

Parametr 
spotreba kysliku po 4 

(AT4)*) 

,Priloha c. 15 
Parametr biologicke stability 

Limitni hodnota 
dnech 10 

Jednotka 
mg 0 2/g susiny 

2030adale 

15/85 

40160 

50150 

100/0 

*) A T4 - test respiracni aktivity, testovaci metoda pro hodnoceni stability bioodpadu na 
zaklade mereni spotfeby 02 za 4 dny" 

Cl. II 
Prechodne ustanoveni 

Ustanoveni § 47 odst. 4 se nevztahuje na skladky, jejichz provoz byl zahajen pfede dnem 
nabyti uCinnosti tohoto zakona, pokud obce, na jejichz uzemi se skladka nachazf, uzavrou 
pisemnou smlouvu, podle ktere se mezi ne deli poplatek podle § 48 odst. 1 ve znenf ucinm!m 
pfede dnem nabytim ucinnosti tohoto zakona. 

Cl. III 
Ucinnost 

Tento zakon nab)fva ucinnosti dnem 1. I edna 2019, s vyjimkou ustanoveni cl. I casti bodu 2, 
pokud jde 0 § 21 a odst. 4, ktera nab)fva ucinnosti dnem vyhlaseni. 
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K Pfiloze c. 6 by do mivrhu novely mela byt jeste doplnena ustanoveni k recyklacni sieve 
z puvodniho vllidniho mivrhu noveho ztikona o odpadech pfedlozeneho v roce 2016 a 
odmitnuteho na LRV. 

Tedy napf. tyto odstavce 

(xx) Komunalni odpad uk!adany na skladku pfed rokem 2024 s ryjimkou 
nebezpecnych sloiek se v druhem, tfetim a ctvrtem poplatkovem obdobi pfislusneho 
kalendafniho roku a v prvnim poplatkovem obdobi bezprostfedne nasledujiciho kalendafniho 
roku nezahrne do zakladu di/Ciho poplatku za ukladani vyuiitelnych odpadu, ale do di/Ciho 
zakladu poplatku za ukladani zbytkovych odpadu, pokud poplatnik v bezprostfedne 
pfedchazejicim kalendafnim roce pfedal k recyklaci alespon podil komunalniho odpadu 
papiru, plastu, skla a kovu, ktereho by/ v danem kalendafnim race puvodcem, uvedeny 
v tabulce I pfilohy c. (x) k tomuto zakonu a soucasne pfedal k recyklaci alespon podil 
komunalniho odpadu, ktereho byl v danem kalendafnim roce puvodcem, vymezeny v tabulce 
c. 2 pfilohy c. I 0 k tomuto zakonu. 

(xx) Do zakladu dilciho poplatku za ukladani vybranych technologickfch odpadu se 
zahrnuji odpady z prumyslove vyroby, stavebnictvi nebo energetiky, jejichi vzniku nelze 
pfedejit, a ktere neni moine ani po uprave vyuiit. 

(xx) Ministerstvo stanovi vyhlaskou 

a) zpusob rypoetu podilu papiru, plastu, skla a kovu pfedanych k recyklaci a podilu 
komunalnich odpadu pfedanych k recyklaci podle odstavce 3, 

b) zpusob jejich prokazovani a 

c) seznam odpadu, ktere splnuji kriteria podle odstavce 4. 

§ (xx) 

Sazba poplatku 

Sazba pop/atku za uk/6dani odpadu na skladku pro jednotlive di/Ci zaklady poplatku je 
stanovena v pfiloze c. (x) k tomuto zakonu. 

§ (xx) 

Vjpocet poplatku 

(I) Poplatek za ukladimi odpadu na skladku se vypoete jako soucet dilcich poplatku. 

(2) Di/Ci poplatek se vypoete jako soucin dilciho zakladu poplatku a sazby pro tento 
di/Ci zaklad poplatku. 

Pfiloha c. (xx) k ztikonu c .. .!201x Sb. 
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Tabulka c. 1: Podil komumilniho odpadu papiru, plastu, skla a kovu pfedaneho k recyklaci 
§ (xx) odst. (x) 

2017 2018 2019 2020 
37% 40% 45% 50% 

Tabulka C. 2: Podil komuntilniho odpadu pfedaneho k recyklaci podle § (xx) odst. (x) 

2020 2021 2022 
35% 40% 45% 
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Urad vlady Ceske republiky 
LEGISLATIVNI RADA VLADY CESKE REPUBLIKY 
PRACOVNf KOMISE PRO HODNOCENi DOPAD0 
REGULACE (RIA) 

Stanovisko 

V Praze 10. 8. 2016 
Cj. OVA: 941/16 

k navrhu zakona 0 odpadech a 0 zmlme nekterych zakonu (zakon 0 odpadech) 

I. (Jvod 

Navrh zakona je predkladan v ramci Planu legislativnich praci vlady na rok 2016. 

Hlavni duvody jsou die pi'edkladatele nasledujici: 

oblast odpadoveho hospodarstvf nebude pi'edmetem jedineho zakona, ale bude rozdelena, 
a to na zakon o odpadech a zakon o vybranych vyrobcich s ukoncenou :Zivotnosti. 
Duvodem jsou zejmena specifika problematiky vyrobku s ukoncenou zivotnostf, ktera se 
v mnoha ohledech vymyka systematice zakladn iho odpadoveho rezimu (zejmena rozsirena 
odpovednost vY-robce, zpetny odber); 

platny zakon z roku 2001 jiz nevyhovuje soucasnym legislativne-technickym pozadavkum 
(napi'iklad ve veci upravy pi'estupku). 

Zakladem pro pi'ipravu navrhovaneho zakona byl vecny zamer zakona o odpadech, ktef'Y byl 
schvalen usnesenim vlady ze dne 18. kvetna 2015 c. 368. 

11. Pripominkv a navrhy zmen 

Hodnoceni dopadu regulace je zpracovano pro jednotlive oblasti jako dilci analyoza die Obecnych 
zasad. Hodnoceni dopadu regulace tak obsahuje 18 dilcich analyz. Pi'edkladatel do textu zai'adil 
obsah na str. 120, coz vyrazne ulehcuje orientaci v textu . 

Problemy spolecne pro celkovY- text jednotlive dilci analyzy: 

chybi ex-post vyhodnoceni existujici regulace. Novy zakon je predkladan bez vyhodnocenf 
fungovani zakona c. 185/2001 Sb., o odpadech, kterv prose I nekolika novelami; prave toto 
vyhodnocenf rna ukazat a dolozit problemy a jejich naklady/dopady, ktere je ti'eba novY-m 
zakonem vyi'esit; 

Orad vlady CR o 
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analyza problemu uvadi obecna tvrzeni, zpravidla zadne kvantitativni udaje, je tedy 
v zasade nemozne poznat, jaky problem rna bYt vlastne vyresen, jaky je jeho rozsah a jake 
jsou jeho projevy/dopady, v cern spocivaji jeho priciny; problem je casta popisovan slovy 
, ... muze dochazet k ... ", v popisu problemu zpravidla neni uvedeno, zdali vubec k danemu 
problemu dochazf, jak casta ci v jakych specifickych situacfch, s jakymi alespon kvalitativne 
popsanymi dusledky; v mnoha pripadech proto neni zrejme, ze dany problem, kterj rna 
zakon resit, vubec existuje; komise RIA se sice subjektivne pnklani k nazoru, ze ve 
vetsine pripadu se jedna o realne problemy, zprava RIA vsak v tomto ohledu vzbuzuje 
znacne pochybnosti; 
varianta 0 a 1, argumenty smerujf k variante 1 
vyhodnoceni dopadu ruznych variant je shrnuto v tabulce porovnani nakladu a pfinosu, 
vyuzivajici ordinalni stupnice s 5 stupni. Naklady a prlnosy jsou zde (zpravidla) hodnoceny 
hvezdickou na skale 5 stupnu, pricemz hodnoceni nakladu a pi'inosu je prirazeno 
arbitrarne, bez analyzy problemu minuleho obdobl a dokumentace efektU na konkretnich 
prikladech. 

Odpad, vedlejsi produkt a stav, kdy odpad prestava byt odpadem 

RIA nepodava ani ilustrativni charakteristiku rozsahu problemu s vyuzitim prlkladu praxe. 
u dopadu predkladatel obecne zminuje narust administrativnich nakladu u podnikatelu i organu 
verejne spravy, ovsem bez pokusu podrobnejsi charakteristiky alespon v podobe indikativnich 
pfikladu. Pro vypocet ci alespon kvantitativni odhad administrativnich nakladu existuje bezne 
pouzivana metodika a neni zrejme, proc ji zpracovatel nepouzil a naklady nespocital. 

U prlnosu jsou zminovana vyznamna rizika poskozeni zivotniho prostfedl v dusledku snahy 
o obchazeni odpadoveho rezimu. V textu jsou podany minimalnl informace s argumentem, ze je 
nelze zverejnovat, protoze se jedna o neukoncena rizeni. 

Zakladni povinnosti 

Puvodce odpadu - zmena definice 
Jako hlavni problem je uvadena skutecnost, ze ceska legislativa nepovazuje nepodnikajfci fyzickou 
osobu za puvodce odpadu. 
Pop is problemu i charakteristika variant jsou obecne, predkladatel preferuje variantu 1, jejiz popis 
je dosti nesrozumitelny: 
,Stanoveni, ze puvodcem odpadu je kazdy, pri jehoz cinnosti vznika odpad, tedy i nepodnikajici 
fyzicka osoba. Puvodce odpadu, kterj je nepodnikajicf fyzickou osobou bude mit pouze zakladni 
povinnosti ve vztahu k jim produkovanemu odpadu, ktere budou odpovidat povinnostem, ktere pro 
fyzickou nepodnikajici osobu vyplyvaji jiz ze soucasne legislativy. Pro nepodnikajici fyzicke osoby 
proti stavajicimu stavu nedochazi ke zmene." Z textu RIA tedy prima vyplyva, ze toto ustanoveni je 
bud' zbytecne (nedojde-li ke zmene v postaveni nepodnikajicich fyzickych osob, ktere je 
povazovano za hlavni problem) nebo je tvrzenl v RIA nepravdive. 

Puvodce odpadu- zarazovani odpadu 
Jako problem je uvedena uloha obci s rozsirenou pusobnosti pri zarazovani do kategorie odpadu, 
jejichz uloha by mela byt nove eliminovana a tim usporeny jejich administrativni naklady. 
Predkladatel uvadi propocet techto nakladu. 
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Povolovani k provozovani zarizen i 
Stanovenf doby, na kterou je vydavan souhlas s provozem zarizen i, je v soucasne dobe zcela na 
spravnim uvazenf krajskych uradu. Predkladatel navrhuje variantu s reseni v podobe specifikace 
podminek (varianta 2). Uvadi administrativni naklady pro jednotlivy pripad, na jeden krajsky urad 
pi'ipada priblizne 570 povoleni za kalendarni rok. 

Vzorkovani a zkousky odpadu 
Popis problemu die predkladatele: ,V soucasne dobe je pi'istup jednotlivych subjektu, ktere 
provadeji vzorkovani, znacne odlisny, coz vede take ke zcela odlisnym vysledkum pi'i laboratornim 
hodnoceni vlastnosti odpadu a tim muze dojit k rozd ilnemu vysledku zarazeni kvalitativne 
shodneho dopadu. v dusledku toho muze dojit k ohrozeni zivotniho prosti'edi a zdravi a take ne 
zcela rovnym podminkam pro jednotlive povinne subjekty (nerovne postaveni podnikatelskych 
subjektu na trhu), nebof zarazeni odpadu ovlivnuje vysi nakladu na nakladani s nimi. Pokud 
nebudou zakonem jasne nastavena pravidla, tak kontrolni organy nemohou pine vyuzit sankci (tzn. 
neni moi ne pouzit nelegislativni feseni). 
Data a informace o poctech pfipadu, kdy mute dojit k ohrozeni zivotniho prostfedi a kolika 
subjektu se problem dotyka, nema ministerstvo ani jina instituce k dispozici." 

Reseni die pi'edkladatele: ,ukotveni povinnosti tykajicich se vzorkovani prima v zakone a jednom 
provadecim pravnim predpise, cimz bude zajistena odbornost a jednotnost pozadavku kladenych 
na fyzicke osoby, ktere budou provadet odbery vzorku a jednotnost provedeni laboratornich 
zkousek a ekotoxikologickych a mikrobiologickych testu a to v akreditovanych laboratoi'ich 
(**, protoze predpokladame mirne zvysenr znalosti)." 

Vlastni reseni spociva (alespon tak lze vyvodit ze srovnavaci tabulky) z povinnosti absolvovat 
skoleni. Pak si ovsem muzeme polozit otazku, jak funguje system akreditaci laboratoi'i a zda je 
efektivni zlepsovat jeho fungovani podrobnejsimi pi'edpisy jednotliv9ch postupu. 

Povinnosti pn jednotlivych zpusobech nakladimi s odpadem 

Sber odpadu - mobilnf zai'izeni 
Pi'edkladatel zavadi omezenf a pi'isnejsf regulaci pro provozovatele mobilnfch zai'fzeni. 
Pojisteni odpovednosti za skodu 
Predkladatel zavadi povinnost pojisteni odpovednosti za skodu pro provozovatele zai'fzenf pro 
nakladani s odpadem. 
Obchodovani s odpady 
Pi'edkladatel zavadi omezeni obchodovanf s odpady. 

V teto casti pi'edkladatel zavadi dodatecne povinnosti pro podnikatelske subjekty 

Povinnosti pn preprave odpadu 
Povinnosti pi'i nakladani s vybranymi druhy odpadu 
Evidence a ohlasovani odpadu 

Ekonomicke nastroje- poplatky 
Poplatky maji bYt posileny ve sve regulativnf funkci motivujfcf k odklonu od skladkovanf. 

Poplatek za ukladanf odpadu na skladku 
Predkladatel navrhuje zavedenf moznosti platby nizsfho poplatku, pokud je dosazeno stanovenych 
recyklacnfch cilu, coz je hlavnf cil zmeny poplatku za ukladanf odpadu na skladku. 
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Zasadni problemy recyklacni slevy § 80 zakona o odpadech 
• existuji ruzna data ohledne mnozstvf odpadu (CSU a MZP), system vybizf k ruznym upravam 

statistiky a podvodum, jak naplnit kv6ty pro recyklacnf slevu; 
• pojem ,pfedan k recyklaci" je nejasny, 
• provozovatel skladky nema pffstup k evidenci odpadu jednotlivych puvodcu a nema tudiz 

moznost splnenf podminek ovei'it, 
• Provozovatel skladky je z hlediska uznavanf recyklacnf slevy v konfliktu zajmu (z povahy sveho 

podnikani ma zajem na tom, aby byl poplatek za ukladanf odpadu co nejnizsf a skladka byla 
vyuzivana) 

• obce casta nemajf kontrolu ohledne mnozstvi odpadu deklarovane svozovou firmou, 
• navrh vytvaff nejistotu pro investory, nebof nejsou schopni predvidat, s jakymi prfjmy mohou 

pocftat v pi'fpade vystavby, jakehokoli zarfzenf na recyklaci ci energeticke vyuzitf odpadu -
nejistota se muze projevit v neochote investovat,v cele zprave RIA na stranach 78 a 80 jsou 
recyklacnf sieve venovany dve vety. MZP na str. 78 doslova uvadf: ,Financnf dopady mohou 
bYt nizsf nez ve variante 1, ale nenf mozno jich vycfslit z duvodu, ze varianta 2 je postavena na 
sieve a v soucasne dobe nenf mozne urcit vysi cerpanf." Dale MZP na str. 80 uvadi: ,Dopady 
Varianty 2 budou stejne jako pri Variante 1, ale negativnf dopady na obcany budou nizsf. 
Z tohoto duvodu doporucujeme k pfijeti Variantu 2." S ohledem na vyse uvedene je zjevne, ze 

tato veta nemuze bYt pravdiva. Jestlize predkladatel nenf schopen vyhodnotit dopady 
recyklacni slevy, pak nemuze tvrdit, ze dopady variant budou shodne a tudiz ani nemuze bYt 
schopen stanovit objektivne poi'adf variant; 

• recyklacni sleva muze mit zcela zasadni dopad na prfjmy SFZP i vydaje puvodcu odpadu 
(zejmena obcf) , coz zprava RIA nijak nezohledr'iuje. 

Z hlediska zpravy RIA MZP nezpracovalo: 
• Vyhodnocenf ruznych variant z hlediska plnenf zavazku CR omezit ukladanf biologicky 

rozlozitelneho odpadu na skladky, za jehoz nesplnenf hrozi CR sankce na zaklade prava EU, 
• odhad, jak velke casti vyuzitelneho odpadu se bude recyklacnf sleva tykat, 
• dopad recyklacnf slevy na pfijmy obci a SFZP, 
• dopad ekonomickou proveditelnost investicni zameru v oblasti recyklace a energetickeho 

vyuzitr odpadu, 

Navyseni poplatku za ulozeni odpadu na skladku: 
• v casti porovnani variant jsou provedeny vypocty, ukazujici, jak se zvysovani poplatku za 

ulozeni na skladku promftne do pffjmu SFZP; 
• navysenr nakladu obci pro ruzne varianty rustu poplatku je modelovano pro prumerne 

a medianove naklady na obyvatele, narust se pohybuje se v rozmezf 8-70% medianovych 
vydaju na obyvatele a zprava RIA tvrdi, ze bude (v jinem pravnim pi'edpisu!!) zvoleno 
navyseni, vedouci k rustu cca 33% medianovych vydaju na obyvatele; to vsak neffka vubec nic 
o rustu zateze obecnich rozpoctU celkem ani nenf mozne zjistit, zdali se v obecnfch rozpoctech 
jedna o marginalni zvyseni rozpoctovych vydaju nebo zdali se jedna o zvyseni zasadni ; 

• ze shora uvedenych duvodu neni mozne porovnat rust pffjmu SFZP a rust vydaju obecnich 
rozpoctu (a dalsfch subjektu) v dusledku zmeny vypoctu poplatku, zmeny jeho jednotlivych 
slozek a rozdeleni poplatku a jejich navyseni; 

• dopady na podnikatele nejsou kvantitativne vubec uvadeny; argument, ze pro tuto kvantifikaci 
nejsou podklady, neni mozne pouzft; zaprve, z dat evidence odpadu je patrne mozne udelat 
alespor'i fadove odhady nebo je mozne udelat vzorove pi'fklady dopadu; v zadnem pffpade 
nelze pi'ijmout, ze dopady na podnikatele, ktere mohou byt potencialne velmi vysoke, nejsou 
vubec znamy; 

• socialnf dopady jsou pocftany tak, ze v dusledku zvysenf poplatku a jejich pfenesenf na 
obyvatele dojde k narustu nakladu obyvatel (v pomeru k minimalnf mzde) ve vysi 0,56-5,6 %, 
pficemz pravdepodobny rust (dany skutecnym zvysenim poplatku uvedenem v jinem pravnfm 
pfedpisu!!) bude cinit cca 3% minimalni mzdy, tj. cca 250 Kc/mesicne; 

• zprava RIA nepodava informace o administrativni narocnosti fungovani a kontroly recyklacnf 
slevy pro puvodce odpadu (zejmena obce) a statnf spravu; 
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• dopad na zivotni prosti'edi zcela opomiji, ze pro nizkopi'ijmove skupiny je navyseni poplatku 
vyznamne; RIA vubec nepracuje s predpokladem, ze se v dusledku zvyseni poplatku 
zvysi podil odpadu vyhozeneho napriklad do lesa, vzroste pocet a rozsah cernych 
sklcidek a riziko pro zivotni prostredi se bude zvysovat. 

Dilci zaver: 
Pi'edkladatel prezentuje tuto zasadni zmenu bez analyzy fungovani soucasneho stavu, bez 
analyzy zahranicnich zkusenosti s podobnym nastrojem, bez analyzy fungovani navrhovaneho 
nastroje. Nektere dopady zcela opomiji ci je uvadi formou, ktera znemoznuje jejich vzajemne 
porovnani. 

MZP by melo dopracovat dopad recyklacni slevy a pfedlozit doplnenou zpravu RIA komisi 
k posouzeni, zda takto navriena recyklacni sleva muze byt funkcnim nastrojem poplatkove politiky 
regulace nakladani s komunalnim odpadem. 

Je rovnez ti'eba dopracovat porovnani nakladu/dopadu na jednotlive cilove sku piny zpusobem, a to 
zpusobem, kter9 bude navzajem porovnatelny. Je tfeba dopracovat dusledky/dopady vyvolane 
naY9senim poplatku take pro potencial rustu mnozstvi cernych skladek. 

Skladkovani 
Problem je sice uveden jako ,mozny", avsak RIA tvrdi. ze jsou evidovany jednotky pi'ipadu. coz 
o zavaznosti a rozsahu problemu a tedy nalehavosti feseni neposkytuje zadne informace. 
z tohoto duvodu neni mozna vvcislit naklady ani pi'inosy, ktere take vvcisleny nejsou. Tvrzeni, ze 
obecni rozpocty a SFZP pi'ichazeii o prostfedky z poplatku za ulozeni odpadu je nepodlozene a 
nelze je ovefit. 
Dopady jsou uvadeny v abstraktni ravine, a to jeste nespravne. Neni totiz mozne pi'ijmout 
pi'edpoklad. ze dopady se projevi jen u provozovatelu skladek. Pokud je pravdive tvrzeni 
o vvuzivani odpadu jako neodpadnfho materialu na skladkach v prvni fazi jejich provozu. a pokud 
navrhovane ustanoveni toto vvuzivani odpadu omezi. spolu s rustem poplatku za ukladani odpadu 
povede nepochybne k rustu nakladu obci. podnikatelu a fyzickych osob, ktere na skladky odpad 
ukladaH a nepi'imo muze vest i ke zvvsovani rozsahu cernych skladek. pokud se vvssi naklady 
provozovatelu skladek promitnou do nakladu subjektu. ktere odpad na skladku ukladaji. 

Vykon verejne spravy a spravni delikty 

Pi'edkladatel navrhuje rozsii'eni kontrolnich a sankcnich pravomoci. V pi'ehledove tabulce pomiji 
u teto varianty dopady na podnikatelske subjekty. 

Prezkum ucinnosti regulace 
T ato cast je zpracovana zcela nedostatecne. 

Die pi'edkladatele: 
,Prvnf pfezkum ucinnosti regulace provede Ministerstvo zivotnfho prostfedf v roce 2021, pficemz 
regulace bude hodnocena jako uspesna pokud: 
1. V roce 2021 budou vsechna zaffzenf urcena pro nakladanf s odpady povolena podle noveho 
zakona. 
2. Za rok 2020 bude splnen cit recyklace komunalnfch odpadu stanoveny cl. 11 ramcove smemice 
o odpadech a to pfi pouzitf metody 2 podle Rozhodnutf Komise ze dne 18. listopadu 2011, kter}tm 
se zavadi pravidla a metody vypoctu pro ovefenf dodrtovani ci/U stanovenych v ct. 11 odst. 2 
smernice Evropskeho parlamentu a Rady 2008198/ES (20111753/EU). 
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3. Za rok 2020 bude splnen ell odklonu biologicky rozloiitelnych komunalnich odpadu 
od skladkovanf stanoveny v 61. 5 Smernice Rady 1999131/ES ze dne 26. dubna 1999 o skladkach 
odpadu. " 

Zcela je pomijena otazka dopadu na podnikatelske subjekty a administrativni zateze. 
Obecne pi'edkladatel ve svem hodnoceni dopadu zcela pomiji princip analyzy nakladu a pi'inosu 
(povinny die obecnych zasad) . 

Konzultace a zdroje dat 
Pi'edkladatel uvadi: 
,Data a informace (napffklad identifikace dotcenych subjektU) uvedene v RIA vychazf 
z komunikace s osobami s dlouholetou praxf a zkusenostmi v odpadovem hospodarstvf. " 
Jak jiz bylo uvedeno vyse, Komise kriticky hodnoti skutecnost, ze tak vyznamna legislativni uprava 
neni analyticky podpoi'ena kvalitni studii ex-post hodnoceni dopadu regu lace. 

Material je pi'edkladan s celkem 71 rozpory. 
Komise RIA doporucuje, a by pi'edkladatel k temto otazkam v textu hodnoceni dopadu regulace 
dopracoval podrobnejsi analyzu, kde sve argumenty podpoi'i empirickou evidenci. 

111. Zaver 

Komise pro hodnoceni dopadu regulace hodnoti pozitivne usili predkladatele 
o systematicke vyhodnoceni navrhovanych regulacnich intervene!. 

Na druhou stranu komise RIA shledava, ze predlozeny navrh zakona uklada celou radu 
konkretnich povinnosti a bude mit rozsahle financni naklady pro rozsahle skupiny 
dotcenych subjektu, ktere vsak nejsou mnohdy vubec vycisleny, nebo jsou vycisleny 
nedostatecne. Naproti tomu prinosy jsou uvadeny jen v abstraktni rovine, nejsou 
podporeny argumenty a logickymi vyvody, tim mene pak jakymikoliv realnymi podklady, 
z nichz by bylo mozne na prinosy usuzovat. Komise RIA se subjektivne priklani k nazoru, 
ze prinosy navrhovaneho zakona existuji, avsak povazuje za neprijatelne, aby byly ukladany 
konkretni povinnosti se znacnymi naklady rozsahlym skupinam obyvatel, aniz by byly 
prinosy dostatecne vysvetleny, podporeny argumenty a dolozeny alespon na prikladech. 

Komise pozaduje dopracovani predlozeneho hodnoceni dopadu regulace: 

doplneni informace o provedenych ex-post analyzach v CR a informace 
o vyznamnych studiich venovanych problematice dopadu regulace odpadoveho 
hospodarstvi v zahranici. 
vyhodnoceni dopadu na podnikatelske subjekty u recyklacni slevy a dalsich nakladu, 
ktere budou mit na podnikatelske subjekty prime nebo dopady; 
vypocet nakladu srovnatelnym zpusobem a oddelene pro jednotlive dotcene sku piny 
vsude tam, kde vznikaji konkretni naklady konkretnim dotcenym skupinam, a to 
prinejmensim na typickych prikladech a uvest odhad o poctulrozsahu typickych 
prikladu a tim dojit k alespon radovemu vycisleni nakladu; to se tyka nejen poplatku 
za ukladani odpadu na skladky, ale tez ustanoveni o mobilnich zarizenich, 
o obchodovani s odpady, o nakladani s biologicky rozlozitelnym odpadem a cele 
rady dalsich ustanoveni; 
vysvetlit a logickymi, strukturovanymi argumenty dolozit alespon v kvalitativni 
rovine, pripadne i kvantitativne tam, kde je to mozne, prinosy navrhovanych 
ustanoveni, a to nejen pro SFZP, pripadne rozpocty obci, na jejichz uzemi je skladka 
provozovana, ale take pro ostatni subjekty a pro zivotni prostredi; 
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uvest a dolozit argumenty a podklady riziko mirustu cernych skladek a vubec 
nakladfmi s odpady v rozporu se zakonem v dusledku navyseni poplatku a zprisneni 
rezimu skladkovani a dalsich ustanoveni; 
podrobnejsi analytickou argumentaci pro nedoresene rozpory v ramci 
pripominkoveho rfzeni. 

Zaverem komise RIA konstatuje, ze cela rada vyhrad k formulaci problemu, k uvadlmi 
mikladu a prinosu a jejich porovnanf byla v teie podobe jako zde uvadlma jiz ke zprave RIA 
k navrhu vecneho zameru zakona. Pozadavek komise RIA ve stanovisku k RIA vecneho 
zameru zakona byl takovy, ze naklady a prinosy jednotlivych ustanoveni musi byt 
v kvantitativni nebo nejmene kvalitativni podobe zjisteny, porovnany a zhodnoceny 
nejpozdeji ve zprave RIA k navrhu paragrafoveho zneni zakona. Ve vetSine pripadu tento 
pozadavek splnen nebyl, tam, kde byly urcite vypocty provedeny - napr. u poplatku za 
ukladani odpadu na skladky - je toto vycisleni nedostatecne, neumoznuje srovnani 
a neumoznuje odpovedtU na zakladni otazky, ktere RIA klade. 

Predlozena RIA, prestoze zpracovatel byl seznamen s pozadavky na spravne zpracovani jiz 
ve fazi navrhu vecneho zameru zakona, neumoznuje posoudit ani naklady pro jednotlive 
dotcene skupiny, tim mene prinosy, ktere z navrhovaneho zakona budou vyplyYat a pro 
rozhodovani o uzitku navrieneho zakona ji nelze vyuzit. 

Vypracovali 

prof. lng. Jii'ina Jilkova, esc. 
v .r. 

predsedkyne komise 
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Pi'iloha c. 3-v'{voj skladkovani v C:eske republice 
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* lntenzifikace sberne site a tfldeni do barevnych kontejneru - spustene projekty ukazuji,Ze ve vybranych mestech 
lze dosahnout o poznani lepsi efeklivity llideneho sberu a omezeni mno.ZStvi SKO - v souladu s cili EK 

* Oalsi postupne omezovani Skladkovanf - redukce mno.tstvi SKO, tndeni BRKO, technologicke ti'ideni SKO, apod. 

* Pine respektovani evropskych clhi separace a recyklace komunalnich odpadu - splneni cile EK 2030 
recyklovat 65 % KO 

* Ekonomicky smysluplne energeticke vyuziti energeticky bohate casti upravenych odpadu - v 
komblnaci s tndenfm a material. vyuzitim odpadu veetne uprav SKO - vyse v hierarchii; tzn. v)iroba a vyuziti paliv z odpadu die evropske 
technicke nonny; moznost vyuiiti stavajicich energetickych zdroju (cemenUirny, teplarny, etektr.) v sculadu s evr. leg. ochrany ovz.dusi; 
vhodnejsi nez spalovani velkeho mnozsM neupraveneho smesneho KO 

* zasadni pozadavek na technologickou neutralitu a trtni a konkurencni prosti'edi v legislative -
opak hrozl raz•kem opakovfmi pi'ibehu s fotovoltaikou (nove technologie si musi bY\ v legislative rovny a musl mit prostor mezl sebou souteiit) 

* Potreba vyhotoveni vyhli1sky k palivum z odpadu - podobne j.;tkO v jinych statech EU; vychazejici z evropske technicke 
normy pro pallva z odpadu 

* Uprava parametru vyhi'evnosti ve vyhlasce 294/2005 Sb. na hodnotu odpovidajici dalsim clensk)lm stilrum EU- tedy 
na 6 MJ/kg ve standardnlm vzorku odpadu (nikoli v suslne) 

* Navyseni skladkovaclho poplatku ANO - Nutnost podrobne ekonomicke analyzy k poplatkum v 
nov em zakone - jake zdrazenl je nezbytne ke splneni cilu a k odklonu odpadu ze sklildek? 

* Ekonomicke nastavenl musi byt primarne zalozeno na realnosti vyse nakladu, ktere ponesou 
obce a mesta - soci31ne unosne nasiaveni a n•koli nastaveni na miru die potreby nejnakladnejsi technologie 

* Nova legislafiva by mala obsahovat danove zvyhodneni recyklovanych materialu, yY'robku z 
odpadu, snlzenf dai'loveho zatizeni ceny prace v recyklacnim prumyslu, apod. - napr tormou 
zv)ihodnene DPH. socialniho pojistenl, a pod.; doporucuje i EK a EP 

"' Stat by mel preferovat recyklovane vyrobky pi"l vei'ejnych zakazkach 



Mgr. Frantisek Lukl, MP A 
predseda 

9-~az. mast a obcr 

SMcS 
CESKt REPUBUKY 

Praha, 29. !edna 2018 

CJ: 57118 

Vazena pani starostko, vazeny pane starosto, vazena pani prirnatorko, vazeny pane prirnatore, 

dovolte rni, abych reagoval na dopis, ktery jste v rninulych dnech obdrieli od oborovych 

svazu ze sektoru odpadoveho hospodarstvi (dale take ,Dopis"). 

Predne bych chtel uvest, ze v tornto Dopise je uvedeno nekolik informacf, ktere nejsou 

zcela presne. Jednou z techto informacf je, ze cflem novely zakona o odpadech (viz pflloha c . 1 

k Dopisu) rna b)'t zakaz skladkovani od roku 2024. Je nutne uvest, ze v § 21 odst. 7 stavajici 

zneni zakona o odpadech je uvedeno, ze , Na skladky je od roku 2024 zaktizano ukladat smesny 

komunalni odpad a recyklovatelne a vyui itelne odpady stanovene provadecim pravnim 

pfedpisem. ". Novela, kterou jste obdrieli, tedy pouze zpresnuje tuto skutecnost a jiz neuziva 

neurcicych pojmu jako recyklovatelny ci vyuzitelny odpad. 

Jak je v Dopise zminovano, pripravovana evropska Jegislativa navrhuje striktni omezeni 

skladkovani komunalnich odpadu, a to na I 0 % v roce 2030. Zaroven vsak ma b:Yt stanoven 

poiadavek na vyrazne navyseni urovne recyklace, a to vcetne recyklace komunalnich odpadu 

ai na 65 %do r. 2030. Diskuze clensk)'ch statu EU ke smemicim podporujicfrn tzv. obehove 

hospodarstvi vsak nejsou zatfm ukonceny. I pri akceptaci uvedenych navrhovanych cilu zustava 

otazkou, co se rna dft se zbyvajicim odpadem (minimalne 25 %) a dalsfm odpadem, ktery neni 

mozne jakkoliv materialove vyuzit ci recyklovat. Dlouhodobym nazorem Svazu mest a obci 

CR je, ze zbyvajfci odpad by mel b:Yt energeticky vyuzivan bez dalSf upravy v ruznych 

zarizenfch, ktere jen zvysi nitklady na nakladani s odpady pro mesta a obce. Namisto 

znecist'ovani prostredi by tak odpad mohl slouzit jako zdroj energie a tepla, potaZmo jako 

nahrada uhli. 

Jak bylo feceno, jiz stavajici zakon o odpadech pocita s ukoncenfm skladkovani 

smesnych komunalnich odpadu (dale take , SKO"). Srnyslem diskutovane novely je vytvorit 

mestum a obcim dostatecny prostor, aby se prizpusobily zrnenam, resp. se rozhodly, jakou 

cestou jft pri nakladanf s odpady od obcanu. Jako puvodci komunalnich odpadu budou muset 
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obce resit i nadale, jak nakhidat s temito odpady pfi jejich dlouhodobe neklesajici produkci, a to 

se zohlednenim vsech pozadavku, ktere vyplynou z prijeti cilu pro evropske obehove 

hospodarstvi. Strategie zalozemi na predchazenf vzniku odpadu, maximalnf recyklaci 

a energetickem vyuzitf vhodnych odpadu je podstatou odpadoveho hospodarstvi vyspelych 

evropskych zemi, napr. Nemecko, Rakousko, Svycarsko, Belgie, Holandsko, Svedsko apod. 

Krome administrativni upravy zakazu skladkovani komunalnich odpadu je obsahem 

novely prinest dalsf motivacnf prvek, a to fiskalni (ekonomicky). Je prokazano, ze ekonomicka 

motivace je silny impulz ke zmenam chovani adresatu normy. Skladkovani je v CR totiz 

doposud nejlevnejsf formou,jak nakladat s odpady, ve srovnani s nakladnejsfmi technologiemi 

na recyklaci a dalsf vyuzitf odpadu vcetne energetickeho. Je ale nejmene zadouci z hlediska 

ochrany zivotniho prostredf. Proto by se vedeni mest a obcf mela s dostatecnym predstihem, tj. 

mezi roky 2018 az 2023, zab)fvat otazkou, jak zmensit objem skladkovanych komunalnich 

odpadu a zajistit vyssi mfru tffdeni a dalSfho materialoveho pffpadne i energetickeho vyuzitf 

odpadu od obCanu. Jedna z moznostfje pripravovat na principu meziobecni spoluprace spolecne 

projekty na organizaci a zajistenf provozu odpadoveho hospodarstvi ve vetsfch uzemnfch 

celcfch, a to i s pffpadnym budovanim potrebne infrastruktury pro oddelene shromazd'ovanf, 

tfideni a naslednou prepravu odpadu do vhodnych kapacitnich zafizenf za ucelemjejich dalsiho 

vyuziti (velke tfidici linky, zpracovatelska zarfzenf, zafizenf k energetickemu vyuziti odpadu). 

Dale se diskutuje take zmena v podobe upravy smerovani vynosu ze skladkovaciho 

poplatku, kdy by, podle minenf SMO CR a AK CR, jeho vetSi cast mela jit do krajskych fondu 

na realizaci krajskych Planu odpadoveho hospodarstvf, konkretne na projekty vedoucf ke 

zvyseni vyuziti odpadu ve mestech a obcich. Tyto finance by mely bYt ucelove vazane pouze 

na projekty v odpadovem hospodarstvi, obdobne jako je to u vyberu poplatku za odber 

podzemnich vod, ze ktecych financuji kraje napliiovani Planu rozvoje vodovodu a kanalizaci 

(PRVK). Kraje jsou blize potrebam mest a obci, kdezto puvodne navrhovany presun vynosu do 

SFZP by v takove mire nezajistil, ze by tyto prostredky byly pouzity do rozvoje vyuziti 

komunalnich odpadu z obcf a mest. 

Predmetem pripominek ze strany Svazu mest a obci CRje take pozadavek na ochranna 

opatreni pro pfipad, ze v roce 2024 nebude k dispozici dostatecna sit' (ci mnozstvf) 

odpovidajicich zafizeni. 

Svaz mest a obcf CR, stejne jako Ceska asociace odpadoveho hospodarstvi a dalSi 

organizace, byl prizvan k diskuzi o teto novele ajejim obsahu, ale zakladjeho prace je ve snaze 

korigovat nekdy naivni, nekdy a:l tvrde tr:lni navrhy zucastnenych stran. BYt soucasti diskuze 

nad ruznymi legislativnimi zmenami je jednou ze zasadnfch cinnosti Svazu. Paklize bychom se 

totiz sna:lili alibisticky neucastnit takovychto debat, byla by velmi casto jakakoliv snaha 

0 zmenu pripravenych navrhU v nimci dalSfho legislativnfho procesujiz marna. 

Navrh, ktecy Vam byl zaslanjako pfiloha Dopisu, vsakjiz mimo jine diky zasahu Svazu 

mest a obcf CR doznal zmen. Jednou z nich je napfiklad uprava vyse skladkovaciho poplatku, 
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kdy s navysenfm na uroven 2000 Kc se planuje a2 od roku 2027. Tedy v dobe, kdy jiz nebude 

die stavajicf platne legislativy mozne smesny komunalnf odpad skladkovat. Svaz poZa.doval 

(i s ohledem na vyse uvedene), aby by! narust skladkovacfho poplatku mfmy, pricemz 

napr. v race 2023 by me dosahnout 900 Kc, tj. narust o 400 Kelt, tj. die prumeme produkce 

SKO v obcfch cca 80 Kc/obyvatellrok. 

Vazena panf starostko, vazeny pane starosto, vazena pani primatorko, vazeny pane 

primatore, dovolte mi Vas na zaver ubezpecit, ze Svaz mest a obcf CR nenf tim, kdo sleduje 

svuj podnikatelsky prospech, ale by I, je a bude vzdy tim, kdo hajf zajmy mest a obci ve vsech 

oblastech jejich cinnosti. V odpadovem hospodarstvf tomu neni jinak. K novemu zakonu 

o odpadech jsme uplatnili celou radu zasadnfch pripominek, vcetne te, ktera se tykala vyse 

skladkovacfho poplatku. Jako jedina organizace jsme nasledne zajmy mest a obcf hajili ina 

nekolikadennfm vypofadani pripominek, z nichz vysla cela fada rozporu. Prosazovanim zajmu 

mest a obci jsme jiz v minulosti mnohokrat dokazali, ze jsme siln.Ym partnerem pronase cleny. 

Pro priklad uvadim zamezeni schvalenf novely zakona o odpadech predlozene panem 

poslancem Oklesfkem v roce 2014, ktera obsahovala tabulku s opravdu vyraznym navysenim 

skladkovaciho poplatku, ci zmimenf povinnosti oddelene sbirat biologicky rozlozitelny 

komunalni odpad pouze na ten rostlinneho puvodu (navrhovany v dalsf novele zakona o 

odpadech z roku 2014). 

s uctou 
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Poznamky (reakce) na dopis zaslany CAOH clensqm obcim SOV 

Doporucujeme obcim: 
aby v zadnem pripade neprijimaly navriene (podsouvane) usneseni 
i nadale podporovat co nejrychlejsi schvaleni noveho zakona o odpadech 
s cilem dosaieni dostatecneho casu na pripravu puvodcu odpadu (obci) na 
nove podminky 
dbat na co nejvyhodnejsi nastaveni podminek vyhodnych pro puvodce odpadu 
resit celou zalezitost standardnim zpusobem, pres poslance, senatory a MZP 

Vysvetleni a zduvodneni viz nize: 

V uvodu dopisu autor hovori o pi'ipravovane zmeme zakona o odpadech. Obsah dopisu lze 
shrnout do nasledujicich tvrzenf: 

1. Navrhovana zmena je nesystemova, ucelova, bez moznosti vei'ejneho 
pi'ipomfnkovani, bez moznosti vypoi'adat pi'ipominky. 

2. Zakladnim bodem zmeny je prosazovani zdrazenf skladkovacfch poplatku, jejichz 
platci jsou obce a mesta. Duvodem je udajne (die autora dopisu) zajem na vytvorenf 
ekonomickeho prostoru pro vystavbu novych nakladnych spaloven odpadu. 

3. Jedna se o zbytecne zdrazeni, ktere jiz bylo opakovane odmitnuto jak ve snemovne, 
tak ve vlade, v textu se hovofi o ctyi'nasobnem zdrazeni. 

4. Text dopisu uvadf nektere souvislosti s normami EU, uvadi, ze doslo k redukci 
mnozstvi skladkovanych odpadu ze 64 % v roce 2009 na 45 % v race 2016 bez 
potreby dodatecneho daiioveho zatiieni obci a mest, jakozto puvodcu odpadu. 

5. v dalsi casti se autoi'i venujf podpore myslenky evropskeho balfcku k obehovemu 
hospodarstvf, ktery- klade duraz zejmena na ti'ideni, upravu, recyklaci a dalsi 
vyuzivani odpadu. Cilem je naplnovanf evropskych odpadovych cilu (65% recyklace 
komunalnich odpadu v roce 2030/35 a omezeni skladkovani na 1 0 %). 

6. Pi'ipravuje se "druha fotovoltaika" - lobbisticka zmena zakona s cilem citelneho 
zdrazeni a umozneni realizace jinak ekonomicky nerealnych technologii s 
prenesenim budoucfch nakladu, v tomto pi'fpade pfedevsim na obce (obcany). Auton 
uvadejf, ze zakladnim diem je zvysenf poplatku za skladkovani ze soucasnych 500 
Kc na 2 000 Kc, ze toto zvysen f je nezbytne pro realizaci nejnakladnejsf technologie 
- spaloven a ze ti'ideni a recyklace takove navy-seni nepoti'ebuje. 



Komentar k jednotlivym bodum dopisu 

1. Navrhovana zmena je nesystemova, ucelova, bez moznosti vefejneho 
pfipomfnkovanf, bez moznosti vypofadat pfipomfnky. 

Kritika nesystemovosti tohoto kroku je do urcite miry opravnena. Je vsak treba mit na 
pameti, ze uz soucasna podoba zakona 0 odpadech obsahuje ustanoveni 0 zakazu 
skladkovani neupraveneho smesneho komunalniho odpadu od roku 2024. Toto 
ustanoveni bylo reakci zejmena na platnou, tzv. skladkovaci, smernici EU (Smernice 
1999/31/ES), ktera zavazuje clenske zeme omezit ukladani biologicky rozlozitelnych 
odpadu postupne az na hodnotu 35% z mnozstvi ukladaneho v roce 1995. Clanek 6 
smernice pozaduje, aby odpady byly ukladany na skladku pouze po predchozi uprave. 
Toto ustanoveni je nesplnitelne bez nahrady skladkovani energetickym vyuzivanim 
casti odpadu. 
Navrh prilozeny k dopisu kopiruje naprosto presne cast noveho zakona o odpadech, 
ke kteremu probehlo pripominkove rizeni. Na skutecnosti, ze kompletne pripraveny 
novy zakon o odpadech nebyl dosud prijat, mil velky podil CAOH, tedy pisatel dopisu. 
Pro subjekty zapojene do procesu souvisejicich s nakladanim s odpady je nezbytne 
dulezite, aby byla co nejdrive nastavena pravidla v podobe noveho zakona o 
odpadech. Soucasna pravni nejistota podporuje necinnost, nepripravenost na budouci 
deni v oblasti. Tento stav smeruje k yYraznemu narustu vydaju obci. Z uvedenych 
duvodu se obce sdruzene ve Sdruzeni obci Vysociny zasazovaly za co nejrychlejsi 
prijeti zakona. Je nutno konstatovat, ze i zapracovani nekterYCh casti nove podoby 
zakona (ktera prosla pripominkovym rizenim) do zakona platneho muze b-yt prinosem. 

2. Zakladnim bodem zmeny je prosazovanf zdrazeni skladkovacich poplatku, jejichZ 
platci jsou obce a mesta. Ouvodem je udajne (die autora dopisu) zajem na vytvofeni 
ekonomickeho prostoru pro vystavbu novych nak/adnych spa/oven odpadu. 

Omezeni skladkovani rna napomoci i nove koncipovany ekonomicky nastroj v podobe 
tzv. skladkovaciho poplatku. Die stavajiciho zakona je kazda tuna skladkovaneho 
odpadu kategorie ostatni zatizena skladkovacim poplatkem ve vysi 500 Kc. Poplatek 
plati vsichni puvodci vyjma obci, ktere na svem uzemi maji skladku. V navrhu noveho 
zakona o odpadech je navrien poplatek za vyuzitelne odpady, kam patri rovnez SKO a 
dalsi slozky KO, prorustove tak, ze v roce 2023 dosahuje 1 850 Kelt, v r. 2024 a dale 
pak 2 ooo Kelt. 
Vyrazna zmena spociva v prijemci vynosu z tohoto poplatku, nyni jim je obec, na 
jejimz katastru lezi skladka, do budoucna by se o poplatek mela delit se Statnim 
fondem zivotniho prostredi, kterY by dostaval max. 60% vynosu. 
Zcela mylne a zavadejici je tvrzeni o potrebe podpory energetickeho vyuzivani 
odpadu. Nyni se za 1 tunu odpadu plati v ZEVO (autor dopisu pouziva nespravny vyraz 
spalovna) SAKO Brno 850 Kc za tunu, pricemz prumerna cena za skladkovanl je 
v Kraji Vysocina cca 1 200 Kc za tunu. Energeticke vyuziti odpadu v ZEVO Brno je 
dnes levnejsi nez skladkovani i pri zapocteni nakladu na dopravu. Die naseho 
pruzkumu je cenova situace v ostatnich ZEVO (i v tech nove, bez dotaci, postavenych) 
obdobna. 



Duvodem zvysovimi poplatku je snaha podporit drazsi zpusoby materialoveho 
vyu:Zivani odpadu, zejmena zvysit miru tohoto vyu:Zivani. Prave nyni se ukazuje 
potreba investic do novych zpracovatelskych kapacit z duvodu zastaveni odbytu 
odpadu do Asie. 

3. Jedna se o zbytecne zdrazeni, ktere jiz bylo opakovane odmitnuto jak ve snemovne, 
tak ve vlade, v textu se hovoff o ctyfnasobnem zdraienf. 

Jak je uvedeno a oduvodneno dale, k nejvetsimu zdrazovani systemu nakladani 
s odpady dojde v situaci, kdy nebudeme pripraveni na plneni smernic o snizovani 
skladkovani odpadu. V soucasne situaci neni CR schopna plnit sve zavazky plynouci 
z platnych (i z pripravovanych) smernic EU. Tento fakt do budoucna zpusobi zatizeni 
statu sankcemi. Otazkou je, kdo bude tyto pokuty platit (resp. jaka bude ucast 
puvodcu na vznikle skode). 

4. Text dopisu uvadf nektere souvislosti s normami EU, uvadf, ze doslo k redukci 
mnozstvi skladkovanych odpadu ze 64 % v roce 2009 na 45 % v roce 2016 bez 
potfeby dodatecneho dafioveho zatizeni obci a mest, jakozto puvodcu odpadu. 

Je potreba uvest, ze na Vysocine je v roce 2016 skladkovano 42% z celkove produkce 
komunalnich odpadu. 
Puvodci odpadu nejsou nijak zatezovani danemi v souvislosti s odpady, jichz jsou 
puvodci. Vyrazna je financni zatez v dusledku plateb za provozovani systemu 
nakladani s odpady a v souvislosti s odbytem shromazdenych odpadu. 
Uvedena procenta se vztahuji k celkove produkci komunalnich odpadu, ktera se 
neustale zvysuje. Problematicke je uz samo uvadeni udaju v procentech. Je potreba 
se podivat, jaky je zaklad. Produkce komunalnich odpadu se zvysuje, v roce 2004 byla 
prumerna produkce komunalnich odpadu v Kraji Vysocina 284 kg na obyvatele za rok, 
v roce 2009 jiz tato produkce dosahla hodnoty 417 kg na obyvatele a rok a v roce 2016 
cinila 548 kg na obyvatele a rok. Premereno uvedenymi procenty doslo k poklesu 
skladkovani SKO z hodnoty 267 kg na hodnotu 247 kg SKO na osobu a rok. Naklady 
na provozovani systemu se zvysily velmi vyrazne. 
Dulezite je, ze produkce SKO temer neklesa a zustava na velmi vysoke urovni. 
Mnozstvi skladkovanych odpadu vyjadrene v procentech klesa, protoze roste celkove 
mnozstvi odpadu. Duvodem je zarazovani dalsich polozek do odpadu, obvykle 
takovych, ktere jsou predavany k vyuziti (BRO, ... ). Vyspele zeme EU maji produkci 
odpadu obvykle kolem 750 kg/os a rok, podil SKO vsak obvykle cini pouze 120 - 150 
kg/os a rok. 

Uvedene sniieni produkce SKO v procentech je zpusobeno 
narustem celkoveho mnoistvi odpadu, ke sniiovani mnoistvi SKO 
temef nedochazi, resp. doslo k poklesu prumerne o 1.18 kglos a 
rok, timto tempem bychom k hodnote 10% SKO z KO dospeli za 
163/et! 



5. V dalsf casti se autofi venujf podpofe myslenky evropskeho balfcku k obehovemu 
hospodafstvf, kterj klade duraz zejmena na tfidenf, upravu, recyklaci a dalsf 
vyuzfvanf odpadu. Cflem je naplnovanf evropsk'ych odpadovych cflu (65% recyklace 
komunalnfch odpadu v roce 2030135 a omezenf skladkovanf na 10 %). 

Evropsky balicek k obehovemu hospodarstvi prinasi zvysovani cilu pro recyklaci 
komunalnich odpadu, obalovych odpadu a novy cil pro redukci skladkovani: 

- 60-65% pro roky 2025, 2030- recyklace komunalnich odpadu 
- 65 - 70 % pro roky 2025, 2030 - recyklace obalovych odpadu (nove vyssi cile 

pro jednotlive materialy- vc. hliniku) 
- 10% z produkce komunalnich odpadu skladkovano 

Poznamka: 10% je zejmena struska a popel ze ZEVO. 

Spolu s autory dopisu souhlasime s uvedenymi cili, podivejme se, co to bude 
znamenat. Pro dalsi vypocty jsou pouzita data z rozsahleho vlastniho setreni SOV. 

Soucasne naklady puvodcu (obci) na odstraneni jedne tuny SKO cini prumerne za 
Vysocinu 2 480 Kc za t (svoz, odstraneni ulozenim do skladky a provoz odpadoveho 
systemu), naklady puvodce na 1 tunu vyuzitelnych slozek jsou v prumeru 3 692 Kc za 
tunu a z toho vycnivaji naklady na sber a svoz 1 tuny plastu, ktere jsou 5 882 Kc za 
tunu. Aktualne se vyrazne zvysuje cena za odbyt papiru a zejmena plastu v dusledku 
potizi s odbytem techto komodit. Na zaklade novely zakona by poplatek za 
skladkovani tuny SKO vzrostl ze soucasnych 500 Kc za tunu na 2 000 Kc za tunu tedy 
o 1 500 Kc. Tim by se cena za svoz SKO s naslednym skladkovanim dostala na uroven 
3 980 Kc za tunu. Cena za svoz SKO s naslednym energetick-ym vyu:Z.itim se pohybuje 
na urovni cca 2 130- 2 780 Kc za tunu (cena za svoz a za vyuziti v ZEVO vc. dopravy). 
z uvedeneho je zrejme, ze trideni s naslednym materialovym vyu:Zitim je vyrazne 
nakladnejsi proces, nez skladkovani nebo energeticke vyuzivani. 



7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 

SKO 

Cena za trldenl Kc/t 

Vytrfdene 
slozky 

Papfr 

5882 

Plast Sklo 

Cely vyse uvedeny vyvoj lze shrnout do nasledujlci tabulky: 

Cena za svoz a vyuziti/odstranemi (Kelt) 

nyni v budoucnu 
SKO skladkovani 2 480 3 980 

SKO en. vyuziti 2 050-2 700 2 500-3 000 
Vyuzitelne slozky 3 692 >3 692 

z toho plast 5 882 >5 882 

488 

BRO 

z tabulky je videt, ze cim vice budeme ti'idit (zejmena plasty) , tim nakladnejsi cely proces 
bude. 

Pokud pouzijeme hodnoty uvadene autory dopisu a stavajici produkci komunalnich odpadu 
v Kraji Vysocina, dojdeme k nasledujicimu zaveru: 

Rok Nakladani s o. Produkce (tis. t) Naklad 1 t (Kc) Naklad (tis. Kc) 

KO SKO vs SKO vs Celkem 

2017 skladkovani 279 117 162 2480 3 692 888 046 

2030/35 bez en. vyuziti 279 28 251 3 980 3 692 1 038 103 

2030/36 s en. vyuzitim 279 28 251 2 375 2 750 756 788 

KO- komunalni odpad, SKO- smesny KO, vs - vytridene vyuzitelne slozky 

Poznamka: 
Jedna se o velmi zjednoduseny modelovy piiklad, mnozstvi KO se nem{mi (ve 
skuteenosti roste), poeltano ve stavajicich cenach, cena en. vyuziti je pouzita 
prumerna (1 175 Kelt), aktualne je cena v obou nove vybudovanych ZEVO v CR na 
urovni 850 Kelt. 



6. Pfipravuje se ,druha fotovoltaika" - lobbisticka zmena zakona s cilem citelm§ho 
zdrazeni a umozneni rea/izace jinak ekonomicky nerealnych technologii s 
pfenesenim budoucich nakladu, v tomto pfipade pfedevsim na obce (obcany). Autofi 
uvadejf, ze zakladnim cilem je zvyseni poplatku za skladkovani ze soucasnych 500 
Kc na 2 ooo Kc, ze toto zvyseni je nezbytne pro realizaci nejnakladnejsf technologie 
-spa/oven a ze tfidenf a recyklace takove navyseni nepotfebuje. 

Prave dopis, na kter}t timto reagujeme, je ukazkou lobbingu. Jde o snahu co nejdele 
udi'Zovat stavajici stav a podporit nejnakladnejsi zpusoby nakladani s odpadem. Jiz 
bylo ukazano, jak s vyssi mirou trideni porostou naklady. Dulezite je, kdo je bude 
hradit (puvodci - obce) a kdo z nich bude profitovat. Pokud bude nedostatecna 
kapacita ZEVO, budou profitovat zejmena spolecnosti podilejici se na cinnostech 
v odpadovem hospodarstvi a sdruzene v asociaci. Tady je ten skutecny lobbing. 

Na zaklade vyse uvedenych pripominek lze konstatovat nasledujici: 
cim vice budeme tridit vyuzitelne slozky, tim vyssi budou naklady na OH 
cim vice odpadu budeme energeticky vyuzivat, tim budou naklady nizsi 
naklady spojene s tridenim a skladkovanim jsou obvykle prijmem clenu 
asociace 
naklady spojene s energetickym vyuzitim odpadu jsou prijmem provozovatele 
ZEVO 
skladkovani je nejlevnejsi zpusob nakladani s odpady 
do budoucna obce financne nezatizi energeticke vyuzivani odpadu, ale 
vyvolana nutnost hledani jinych zpusobu vyuziti odpadu 
z uvedeneho je zrejme, ze zvyseni poplatku za skladkovani odpadu je nutnou 
podminkou pro tzv. odklon od skladkovani odpadu, pricemz cilem je snizeni 
zateze pro ZP, nikoliv intenzifikace prijmu kter}tchkoliv subjektu, jak je v dopise 
podsouvano 
na uvedenych cislech je ukazan duvod skutecneho lobbingu, jehoz soucasti je i 
dopis zaslany obcim 
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