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Věc: Odpověď ČAOH k dopisu Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko k novele zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vážený pane předsedo,

obdržel jsem od Vás dopis týkající se nesouhlasného stanoviska mikroregionu Hlinecko k aktuálním 

legislativním změnám zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, projednávaným v Poslanecké sněmovně. 

Chci Vás informovat, že Česká asociace odpadového hospodářství v mnoha ohledech s Vaším 

stanoviskem souhlasí. Stručně k jednotlivým bodům:

1. K zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů – souhlasíme s tím, že zákon by měl 

v rámci plošného zavedení třídění biologicky rozložitelných odpadů specifikovat, že se má 

jednat o biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu. Souhlasíme rovněž s tím, že 

jednotlivé obce by si systém třídění BRO měly stanovovat samy v intencích zákona a 

příslušného prováděcího předpisu. Legislativa by rovněž měla řešit finální využití výstupů ze 

zařízení na úpravu BRO tak, aby byla co největší část využita v zemědělství, kde je využití 

těchto materiálů zcela racionální a chtěné. 

2. Souhlasíme s Vaším stanoviskem ohledně odmítnutí navyšování poplatku za skládkování 

odpadů a rovněž tak s kritikou výpočtu dopadů na občana, kterou připravil IURMO a kde se 

uvádí silně podhodnocená částka 21 Kč na každých 100 Kč zdraženého skládkovacího 

poplatku, kterou prezentuje i MŽP. V této věci s vámi rovněž zcela souhlasíme, podle 

stanoviska ČAOH by dopad zdražení na občany a obce byl podstatně vyšší.

3. Souhlasíme rovněž s Vaším stanoviskem ohledně nevhodně navrženého termínu zákazu 

skládkování neupravených SKO. ČAOH rovněž vnímá rok 2023 za zcela nevhodný termín. 

Aktuálně i Evropská komise ve svém strategickém materiálu k budoucímu vývoji odpadového 

hospodářství, ze dne 2.7.2014, uvádí jako vhodný rok 2025.

4. Rovněž jsme za jedno v kritice dalších nesystémových a narychlo načtených pozměňovacích 

návrhů předložených některými poslanci v rámci sněmovního tisku 172. 

Vážený pan

Jiří Socha      
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ČAOH vnímá silně negativně, že zásadní strategické změny odpadového hospodářství jsou 

nyní nestandardním způsobem tlačeny ke schválení v Parlamentu ČR bez jejich otevřeného 

projednání v klasickém legislativním procesu, a to za podpory MŽP. Tato cesta zrychleného 

schvalování zákonů bez možnosti připomínkování ze strany klíčových partnerů, jako jsou 

jednotlivé resorty, obce, kraje, průmysl, odpadový sektor, apod., bez stanoviska Vlády ČR a 

bez vypořádání a zapracování připomínek, je dle našeho názoru zcela neakceptovatelná a je 

třeba se proti ní jednoznačně vymezit.

V průběhu projednávání tisku 172 se podobným kritickým způsobem vyjádřila většina 

vystoupivších zákonodárců, a to jak poslanců, tak některých senátorů. Toto vnímáme jako 

zásadní věc k dalším případným nestandardním legislativním krokům, které by v této oblasti 

mohly nastat (např. viz poslední odstavec). K účelově podávaným zdůvodněním, že zrychlené 

strategické změny je třeba činit s ohledem na platnou a závaznou legislativu EU a riziko sankcí 

z Bruselu, vydala ČAOH, po analýze evropské legislativy, své odborné stanovisko, které je 

k dispozici na webu www.caoh.cz. Ze stanoviska jasně vyplývá, že platná legislativa EU není a 

nemůže být objektivním důvodem aktuálních podstatných strategických změn, které jsou 

nestandardní cestou vkládány do zákona o odpadech (mimo zavedení třídění kovů a třídění 

BRO).

Na závěr si Vás dovoluji upozornit na poměrně znepokojivou věc, a sice že velmi podobné 

zásadní legislativní změny jsou nyní opět mimo standardní legislativní proces načteny ve 

sněmovním tisku 153. A to i přes jednoznačné červnové odmítnutí formy projednávání tisku 

172 širokou odbornou veřejností a mnoha zákonodárci. Tisk 153 bude projednáván již dne 

15.7.2014 na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny. Pokud v této věci můžete operativně 

opět oslovit příslušné zákonodárce, svazy obcí a další klíčové subjekty, věřím, že to bude ku 

prospěchu věci.

Děkuji.

S pozdravem.

Ing. Petr Havelka 
výkonný ředitel 
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