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VÝZVA K TRANSPARENTNÍMU PROJEDNÁVÁNÍ NOVÉ ODPADOVÉ LEGISLATIVY 

 

Svaz průmyslu druhotných surovin ČR Svaz vznikl v roce 1966 jako Zájmové sdružení 

pro sběrné suroviny. Od roku 1992 vyvíjí činnost jako Svaz průmyslu druhotných 

surovin a zastupuje zájmy průmyslu druhotných surovin České republiky 

 

Svaz je trvalým účastníkem tvorby a připomínkování nových právních předpisů či 

jejich změn v oboru odpadů, využívání a recyklace odpadů a druhotných surovin, 

které se dotýkají činnosti zpracovatelských firem. Zástupce svazu je předsedou Rady 

pro druhotné suroviny a odpady RHSD ČR a členem Rady vlády pro energetickou a 

surovinovou strategii ČR. Využívá také členství v Unii zaměstnavatelských svazů (UZS).  

 

Svazu průmyslu druhotných surovin ČR tímto zdvořile vyzývá hospodářský výbor PS 

k transparentnímu a otevřenému projednání návrhu nové odpadové legislativy 

v nejbližším možném termínu, kdy se bude moci zúčastnit odborná veřejnost.  

 

Hluboce nás zklamal přístup výboru životního prostředí PS, který tuto novou 

odpadovou legislativu projednává bez připuštění veřejnosti, a ještě často 

s nefunkčními mikrofony a snímací technikou. Nové odpadové zákony jsou jedněmi 

z nejdůležitějších zákonů, které bude poslanecká sněmovna v tomto svém funkční 

období projednávat. Nová odpadové legislativa ovlivní celou řadu subjektů České 

republiky na více než 10 let. Finanční dopad odpadového hospodářství státu, 

občanů, obcí a firem je v desítkách miliard korun ročně. Občané i firmy si proto 

zaslouží jasné, férové a otevřené projednání všech čtyřech odpadových zákonů. 

 

Nové odpadové zákony a k nim podané desítky pozměňovacích návrhů, mohou 

velmi negativně dopadnout na občany, firmy, recyklační průmysl, chráněné díly i 

obce.  

 

Jako nejzávažnější dopady vidíme následující oblasti: 

 

• chybějící podpora recyklace odpadů /druhotných surovin/, bez které reálně 

nelze naplnit závazné evropské cíle, zákony proto nemají reálný potenciál 

přivést ČR ke splnění závazných recyklačních cílů evropských směrnic; 
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• destrukce odvětví zpracování odpadních elektrozařízení a vytváření 

podmínek pro monopolizaci/oligopolizaci tohoto odvětví s likvidačním 

dopadem na střední a malé subjekty, včetně tzv. chráněných dílen; 

• vytváření umělých administrativně ekonomických překážek, bránících vstupu 

nových subjektů – kolektivních systémů a autorizovaných obalových 

společností na trh; 

 

dále zejména: 

• výrazný gold-plating, tedy povinnosti vysoko nad rámec požadavků evropské 

legislativy, které zbytečně zdražují celý systém, a to opět zejména obcím a 

městům a původcům odpadů; 

• nefunkční model třídící slevy, na kterou většina obcí a měst nedosáhne a 

nebudou tedy motivovány k efektivnímu třídění odpadů a snižování množství 

směsných odpadů, jak vyžaduje EU; 

• omezení sběrné sítě elektrozařízení s ukončenou životností /tzv. uzavřená 

sběrná síť/ a její náhradu administrativní povinností ekonomicky a logisticky 

neefektivního modelu povinnosti počtu sběrných míst zpětného odběru ve 

vazbě na počet obyvatel v obcích.  

 

a v důsledku toho: 

• očekávané neúměrně vysoké ekonomické dopady na původce odpadů, 

zejména obce, ale i na firmy, kvůli vysokému poplatku za uložení odpadu na 

skládku, jehož plátcem jsou původci odpadů, tedy také obce a města; 

• neúměrné ekonomické dopady monopolizace/oligopolizace zejména na 

výrobce obalů a elektrozařízení v rámci rozšířené odpovědnosti výrobce - s 

přenesením tohoto dopadu na spotřebitele.  

 

Věříme proto, že umožníte projednání zákona o odpadech, zákona o výrobcích 

s ukončenou životností, změnového zákona a novely zákona o obalech za 

přítomnosti odborné veřejnosti.  

 

Děkuji za pozornost, kterou jste věnovali tomuto dopisu.  

 

S pozdravem 

 

 

  
Ing. Petr Šulc 

výkonný ředitel 

Na vědomí: 

Mgr. Radek Vondráček 

předseda Poslanecké sněmovny 
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