
Svazek obcí Přeloučska, Masarykovo náměstí 25, 535 01 Přelouč 

DOPORUČENĚ 

Vážený pan 
Mgr. Richard Brabec 
ministr životního prostředí 
Ministerstvo životního prostředí 
Vršovická 1442/65 
100 10 Praha 10 
 
V Přelouči dne 23. března 2016 
 
Vyjádření nesouhlasu Svazku obcí Přeloučska s návrhem nového zákona o 
odpadech 
 
Svazek obcí Přeloučska reprezentující 57 členských obcí vyjadřuje podporu 
připomínkám, které uplatnil Svaz měst a obcí ČR k návrhu nového zákona o 
odpadech. Návrh zákona jako celek je demotivující a přinese negativní dopady pro 
životní prostředí. Destabilizuje systém, který obce a občané léta budovali a 
bezdůvodně finančně zatěžuje naše občany, což zásadním způsobem odmítáme. 
 
Za hlavní nedostatky návrhu nového zákona o odpadech považujeme: 

1. Návrh na nepřiměřené zvýšení skládkových poplatků, což se promítne přímo 
do cen služeb občanům. Míra zvýšení poplatků není podložena logickým 
zdůvodněním. To se týká jak směsného komunálního odpadu, tak i nově 
definovaných zbytkových odpadů. Zcela nepochopitelné je zavedení poplatku 
pro obce u odpadu a materiálů určených pro technické zabezpečení skládek. 
Navíc požadujeme vysvětlit, jak bude v daný moment stanovena možnost 
bezplatného uložení materiálu technického zabezpečení skládky pro ostatní 
původce odpadu. Aplikace těchto nástrojů může významně znehodnotit 
dosažené výsledky zejména v přístupu občanů k zodpovědnosti za nakládání 
s vlastními odpady. Žádáme proto, aby byly poplatky za skládky zvýšeny 
minimálně a v delším časovém horizontu a aby jejich vliv na plnění evropských 
cílů v komunálním odpadovém hospodářství byl průběžně vyhodnocován. 

2. Nesouhlasíme s návrhy na zákaz skládkování komunálních odpadů k roku 
2024, když aktuálně projednávané cíle balíčku oběhového hospodářství 
směřují k omezení skládkování komunálních odpadů na 10 %, a to až v roce 
2030.  

3. Nesouhlasíme s ekonomickým omezováním samostatnosti obcí tím, aby 
vybrané skládkové poplatky od obcí byly přerozdělovány, či vyváděny mimo 
odpadové hospodářství obcí. Dojde tím jedině ke zvýšení cen občanům a 
k mimotržním zásahům do podnikání v odpadovém hospodářství. 

4. Odmítáme další růst administrativní zátěže obcí, například: 
a) Při řešení černých skládek 

Návrh zákona řadou svých ustanovení (například v oblasti poplatků a 
technických podmínek skládkování) vytváří předpoklady pro vznik černých 
skládek a na druhé straně přenáší na obce náklady a administrativu 
spojenou s jejich odstraňováním. 

b) Není jasný přechod vlastnictví k odpadům. Požadujeme takový model, kdy 



obec přestává být vlastníkem odpadu předáním odpadu oprávněné osobě. 
S tím souvisí nelogické rušení mobilních sběren odpadů, což v některých 
případech omezí možnost konkurenčního působení některých firem. 

c) Pokládáme za zbytečné určovat zákonem povinnost obcím informovat 
minimálně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup občany a 
ostatní účastníky obecního systému o způsobech a rozsahu odděleného 
sběru komunálních odpadů, využití a odstranění komunálních odpadů a o 
nakládání se stavebními a demoličními odpady v rámci obecního systému 
a dále o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálních odpadů 
a minimálně jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového 
hospodářství obce včetně nákladů na provoz obecního systému. Obce 
samy dokáží posoudit potřebu a rozhodnout o míře, způsobech a četnosti 
informování občanů o stavu jejich komunálního hospodářství. 

 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bc. Irena Burešová 
předsedkyně Svazku obcí Přeloučska 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: seznam členských obcí Svazku obcí Přeloučska 
 
 


