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Aktuality  v odpadovém Aktuality  v odpadovém 
hospodá řstvíhospodá řství

�� DoDo 1515..22.. evidenceevidence produkceprodukce aa nakládánínakládání ss odpadyodpady
�� AktuálníAktuální situacesituace nana trhutrhu druhotnýchdruhotných surovinsurovin
�� ZákonZákon čč.. 383383//20082008 SbSb.. „kovošrotová“„kovošrotová“ novelanovela

zákonazákona oo odpadechodpadech
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zákonazákona oo odpadechodpadech
�� VyhláškaVyhláška čč.. 352352//20082008 SbSb.. oo podrobnostechpodrobnostech

nakládánínakládání ss odpadyodpady zz autovrak ůautovrak ů
�� ZměnaZměna zákonazákona oo odpadechodpadech novelounovelou zákonazákona oo

hnojivechhnojivech 99//20092009 SbSb..
�� NovýNový zákonzákon oo odpadechodpadech veve vn ějšímvnějším

připomínkovémpřipomínkovém řízenířízení
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Do 15.2. evidence produkce a Do 15.2. evidence produkce a 
nakládání s odpadynakládání s odpady

�� ZZ ročníroční evidenceevidence lzelze zjistitzjistit disproporcedisproporce vv produkciprodukci
jednotlivýchjednotlivých druhůdruhů odpadůodpadů veve srovnánísrovnání ss jinýmijinými obcemiobcemi
(přepočet(přepočet produkceprodukce nana 11 obyvatele),obyvatele), kterékteré mohoumohou
signalizovatsignalizovat::

�� ChybyChyby veve vedenívedení evidenceevidence (jednotky,(jednotky, dvakrátdvakrát evidovanéevidované
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�� ChybyChyby veve vedenívedení evidenceevidence (jednotky,(jednotky, dvakrátdvakrát evidovanéevidované
odpadyodpady……))

�� ChybyChyby připři předávánípředávání datdat (svozová(svozová firmafirma –– obecobec –– ORPORP –– kraj)kraj)
�� ŠpatněŠpatně nastavenýnastavený systémsystém sběrusběru odpadůodpadů (v(v případěpřípadě chybějícíchybějící

alternativyalternativy občanobčan vhazujevhazuje výkopovouvýkopovou zeminuzeminu dodo popelnice,popelnice,
zvyšujezvyšuje množstvímnožství směsnéhosměsného KO)KO)

�� NeNe zcelazcela korektníkorektní jednáníjednání jednáníjednání svozovésvozové firmyfirmy
�� ZbytečněZbytečně vysokévysoké nákladynáklady nana odpadovéodpadové hospodářstvíhospodářství
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Evidence odpad ů Evidence odpad ů –– K čemu ji využít ?K čemu ji využít ?
K identifikaci problém ů !K identifikaci problém ů !☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

SměsnýSměsný komunálníkomunální odpadodpad tuntun obyvatelobyvatel kg/obyvatelekg/obyvatele
ObecObec MálkovMálkov 426426,,702702 510510 836836,,67066706
OBECOBEC BŘEZNOBŘEZNO 10141014,,44 12321232 823823,,37663766
ObecObec OčihovOčihov 173173,,11 311311 556556,,59165916
ObecObec BlšanyBlšany 465465,,4141 923923 504504,,23622362
ObecObec VroutekVroutek 865865,,0808 18701870 462462,,60966096
ObecObec LubenecLubenec 678678,,5555 15451545 439439,,19091909
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ObecObec LubenecLubenec 678678,,5555 15451545 439439,,19091909
MěstoMěsto PostoloprtyPostoloprty 20862086,,6969 48534853 429429,,97949794
ObecObec PetrohradPetrohrad 288288,,7272 692692 417417,,22542254
MěstysMěstys NepomyšlNepomyšl 165165,,9494 44413413 401401,,79187918
MĚSTOMĚSTO JIŘÍKOVJIŘÍKOV 15361536,,234234 39243924 391391,,49694969
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Evidence odpad ů Evidence odpad ů –– K čemu ji využít ?K čemu ji využít ?
K identifikaci problém ů !K identifikaci problém ů !☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

ObjemnýObjemný odpadodpad tuntun obyvatelobyvatel kg/obyvkg/obyv..
MěstysMěstys NepomyšlNepomyšl 212212,,4848 413413 514514,,47944794
OBECOBEC ZABRUŠANYZABRUŠANY 433433,,5252 11031103 393393,,03720372
ObecObec BlatnoBlatno 204204,,99 564564 363363,,29792979
MěstoMěsto ChabařoviceChabařovice 729729,,2828 23152315 315315,,02380238
MĚSTOMĚSTO OSEKOSEK 12231223,,8686 50705070 241241,,39253925
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MĚSTOMĚSTO OSEKOSEK 12231223,,8686 50705070 241241,,39253925
ObecObec LubenecLubenec 332332,,7878 15451545 215215,,39163916
ObecObec LibouchecLibouchec 370370 17681768 209209,,276276
MĚSTOMĚSTO DUCHCOVDUCHCOV 16761676,,5252 88158815 190190,,18941894
OBECOBEC KLADRUBYKLADRUBY 4545,,9191 285285 161161,,08770877
ObecObec LibčevesLibčeves 8989,,33 886886 100100,,79017901
OBECOBEC HAVRAŇHAVRAŇ 4747,,4444 507507 9393,,5700257002
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Vývoj t říděného sb ěru vVývoj t říděného sb ěru v Ústeckém Ústeckém 
kraji vkraji v období 2003 období 2003 –– 20072007
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Aktuální situace na trhu Aktuální situace na trhu 
druhotných surovindruhotných surovin

�� PropadPropad vv cenáchcenách vytříděnýchvytříděných komoditkomodit zz komunálníhokomunálního odpaduodpadu (papír,(papír, plast,plast,
kovy)kovy) zaznamenánzaznamenán jižjiž veve 44QQ 20082008,, pokračujepokračuje ii nadálenadále.. VV případěpřípadě papírupapíru
docházídochází kk stabilizacistabilizaci cen,cen, nejednánejedná sese všakvšak oo problémyproblémy ss odbytem,odbytem, aleale ss
výšívýší výkupníchvýkupních cencen

�� VýznamnéVýznamné odbytovéodbytové potížepotíže aniani propadpropad cencen nebylynebyly zatímzatím zaznamenányzaznamenány vv
komoditěkomoditě sklosklo

WWW.KRWWW.KR--USTECKY.CZUSTECKY.CZ 77

komoditěkomoditě sklosklo
�� PozitivníPozitivní jeje zastavenízastavení krádežíkrádeží kovů,kovů, kovykovy jsoujsou veve sběrnáchsběrnách jenjen málomálo

ziskovéziskové
�� AktuálníAktuální odbytovéodbytové cenyceny jsoujsou přibližněpřibližně nana úrovniúrovni rokuroku 20012001,, kdykdy tříděnítřídění bylobylo

nana masivnímasivní úrovniúrovni zaváděnozaváděno
�� JeJe tlaktlak nana zvýšenízvýšení úrovněúrovně tříděnítřídění odpadů,odpadů, jenjen kvalitněkvalitně vytříděnévytříděné surovinysuroviny

jsoujsou obchodovatelnéobchodovatelné
�� NaNa žádnoužádnou skládkuskládku nenínení povolenopovoleno ukládatukládat vytříděnévytříděné složkysložky komunálníhokomunálního

odpaduodpadu
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NákladyNáklady nana systémsystém sb ěrusběru odpad ůodpad ů nesounesou::
�� obceobce (obce(obce jakojako původcipůvodci komunálníchkomunálních odpadůodpadů jsoujsou podlepodle zákonazákona oo

odpadechodpadech povinnípovinní produkovanéprodukované odpadyodpady třídit)třídit)
�� autorizovanáautorizovaná obalováobalová společnostspolečnost EKOEKO--KOMKOM jakojako společnostspolečnost sdružujícísdružující výrobcevýrobce aa

dovozcedovozce obalůobalů (povinné(povinné osobyosoby svousvou povinnostpovinnost přeneslypřenesly nana EKOEKO--KOM,KOM, kterýkterý
převzalpřevzal jejichjejich povinnostpovinnost využitívyužití obalovýchobalových materiálůmateriálů stanovenéstanovené zákonemzákonem oo
obalech)obalech)

NákladyNáklady nana systémsystém sb ěrusběru odpad ůodpad ů zahrnujízahrnují
�� odpisyodpisy sběrnýchsběrných kontejnerůkontejnerů (neplatí(neplatí uu kontejnerůkontejnerů zz projektuprojektu „Intenzifikace„Intenzifikace třftěnítřftění

ÚsteckýÚstecký krajkraj -- EKOEKO--KOM")KOM")
�� vlastnívlastní svozsvoz aa výsypvýsyp nádobynádoby
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�� vlastnívlastní svozsvoz aa výsypvýsyp nádobynádoby
�� dotřídénídotřídéní odpadůodpadů
�� nověnově vv některýchněkterých případechpřípadech nákladynáklady nana odbytodbyt vytříděnýchvytříděných odpadůodpadů

ZiskyZisky zeze separovanéhoseparovaného sb ěrusběru odpad ůodpad ů::
�� odpadyodpady zeze separovanéhoseparovaného sběrusběru jsoujsou odkloněnyodkloněny odod skládkovánískládkování (úspora(úspora minmin.. 800800

Kč/tunu)Kč/tunu)
�� příspěvekpříspěvek nana tříděnítřídění EKOEKO--KOMKOM zvýšenzvýšen veve 44QQ 20082008 oo 1515%%,, čímčím vícevíce obecobec třídí,třídí, tímtím

vyššívyšší příspěvekpříspěvek
�� ziskzisk zz prodejeprodeje surovinsurovin
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�� EKOEKO--KOMKOM přispívápřispívá obcímobcím nana tříděnítřídění odpadůodpadů obalů,obalů, vv minulýchminulých letechletech
příspěvekpříspěvek EKOEKO--KOMKOM aa ziskzisk zz prodejeprodeje surovinsurovin vv některýchněkterých městechměstech plněplně
krylykryly nákladynáklady nana systémsystém sběrusběru odpadů,odpadů, cožcož všakvšak nenínení účelem,účelem, EKOEKO--KOMKOM
jeje obalováobalová společnostspolečnost aa pokrývápokrývá obcímobcím nákladynáklady nana tříděnitříděni odpadníchodpadních
obalů,obalů, kterékteré sese vyskytujívyskytují vv tříděnýchtříděných komunálníchkomunálních odpadech,odpadech, napřnapř.. uu
komoditykomodity papírpapír sese jednájedná jenjen ccacca oo 2525 %% veškerýchveškerých vytříděnýchvytříděných odpadů,odpadů,
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komoditykomodity papírpapír sese jednájedná jenjen ccacca oo 2525 %% veškerýchveškerých vytříděnýchvytříděných odpadů,odpadů,
zbytekzbytek tvořítvoří noviny,noviny, časopisyčasopisy apodapod.. výševýše pokrytípokrytí nákladůnákladů odměnouodměnou zeze
systémusystému EKOEKO--KOMKOM závisízávisí nana úrovniúrovni nastavenínastavení systémusystému tříděnítřídění vv obciobci aa
protoproto sese velmivelmi lišíliší.. PokrytíPokrytí nákladůnákladů odměnouodměnou sese taktak pohybujepohybuje odod 3030 dodo
100100%% nákladůnákladů

�� TlakTlak zeze stranystrany svozovýchsvozových společnostíspolečností nana zvýšenízvýšení cenyceny (v(v minulostiminulosti připři
vysokýchvysokých cenáchcenách surovin,surovin, kdykdy ziskzisk zz prodejeprodeje surovinsurovin pokrývalpokrýval nákladynáklady nana
systémsystém sběrusběru aleale službyslužby nezlevňovali!nezlevňovali!))
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�� ObceObce častočasto nevědí,nevědí, zaza coco svozovýmsvozovým společnostemspolečnostem platí,platí, tzntzn.. jakýjaký podílpodíl
majímají jednotlivéjednotlivé položky,položky, svoz,svoz, manipulace,manipulace, dalšídalší nakládánínakládání apodapod.. vv celkovécelkové
ceněceně.. JeJe třebatřeba zvýšitzvýšit tlaktlak zeze stranystrany obcíobcí nana svozovésvozové firmy,firmy, abyaby
jednoznačnějednoznačně prokázalyprokázaly oprávněnostoprávněnost svýchsvých požadavkůpožadavků nana zvyšovánízvyšování cencen aa
toto nene pouzepouze formouformou oznámeníoznámení zvýšenízvýšení.. JsouJsou signály,signály, žeže svozovésvozové firmyfirmy
promítajípromítají dodo zvýšenízvýšení cencen obcímobcím ztráty,ztráty, kterékteré zaznamenalyzaznamenaly vv oblastioblasti svozusvozu
odpadůodpadů zz živností,živností, obchodůobchodů aa průmysluprůmyslu aa kompenzujíkompenzují jeje právěprávě nana obcíchobcích
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odpadůodpadů zz živností,živností, obchodůobchodů aa průmysluprůmyslu aa kompenzujíkompenzují jeje právěprávě nana obcíchobcích
!!!!!!!!!!

�� OO krytíkrytí výpadkuvýpadku ziskůzisků zz prodejeprodeje surovinsurovin byby sese měliměli dělitdělit jakjak obceobce aa EKOEKO--
KOM,KOM, taktak svoznésvozné společnostispolečnosti

�� ÚsteckýÚstecký krajkraj nemánemá žádnýžádný fond,fond, zřízenýzřízený propro podporupodporu odpadovéhoodpadového
hospodářstvíhospodářství (kraj(kraj nenínení příjemcempříjemcem žádnýchžádných prostředkůprostředků zeze státníhostátního
rozpočtu,rozpočtu, vv projednávanéprojednávané novelenovele zákonazákona oo odpadechodpadech jeje předpoklad,předpoklad, žeže
krajekraje budoubudou příjemcempříjemcem částičásti poplatkůpoplatků zaza skládkovánískládkování odpadů,odpadů, pakpak byby bylbyl
zřízenzřízen fondfond vázanývázaný nana využitívyužití vv odpadovémodpadovém hospodářství)hospodářství)
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�� AutorizovanáAutorizovaná obalováobalová společnostspolečnost EKOEKO--KOM,KOM, aa..ss.. zveřejnila,zveřejnila, žeže nana
podporupodporu dlouhodobědlouhodobě budovanéhobudovaného systémusystému tříděnéhotříděného sběrusběru odpaduodpadu
zahajujezahajuje veve spoluprácispolupráci sese SvazemSvazem městměst aa obcíobcí ČRČR rozsáhlýrozsáhlý stabilizačnístabilizační
program,program, kterýkterý umožníumožní zachovánízachování existenceexistence tříděnéhotříděného sběrusběru vv ČeskéČeské
republicerepublice

�� CílemCílem stabilizačníhostabilizačního programuprogramu jeje zejménazejména ekonomickáekonomická stabilizacestabilizace úpravyúpravy
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�� CílemCílem stabilizačníhostabilizačního programuprogramu jeje zejménazejména ekonomickáekonomická stabilizacestabilizace úpravyúpravy
aa dotřiďovánídotřiďování odpadu,odpadu, kterékteré jsoujsou klíčovéklíčové propro zajištěnízajištění odbytuodbytu vytříděnýchvytříděných
odpadůodpadů nana trhutrhu druhotnýchdruhotných surovinsurovin

�� ProgramProgram svýmsvým finančnímfinančním rozsahemrozsahem představujepředstavuje stovkystovky milionůmilionů korun,korun,
kterékteré budoubudou vynaloženyvynaloženy předevšímpředevším nana zkvalitněnízkvalitnění úpravyúpravy odpaduodpadu tak,tak, abyaby
jejjej bylobylo možnémožné obchodněobchodně uplatnituplatnit nana domácímdomácím ii zahraničnímzahraničním trhutrhu ss
druhotnýmidruhotnými surovinamisurovinami..
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Zákon č. 383/2008 Sb.Zákon č. 383/2008 Sb.
„kovošrotová“  „kovošrotová“  novela zákona o novela zákona o 

odpadech (od 1.1.2009)odpadech (od 1.1.2009)

�� CílemCílem novelynovely jeje omezitomezit kriminálníkriminální činnostčinnost -- krádežekrádeže železnýchželezných ii
neželeznýchneželezných kovůkovů zaza účelemúčelem jejichjejich okamžitéhookamžitého zobchodovánízobchodování veve sběrnáchsběrnách

�� zákazzákaz platbyplatby vv hotovostihotovosti zaza stanovenéstanovené odpadyodpady ((§§1818 odstodst.. 55))
�� zákazzákaz výkupuvýkupu stanovenýchstanovených odpadůodpadů (vyjma(vyjma autovraků)autovraků) odod fyzickýchfyzických osobosob
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�� zákazzákaz výkupuvýkupu stanovenýchstanovených odpadůodpadů (vyjma(vyjma autovraků)autovraků) odod fyzickýchfyzických osobosob
((§§1818 odstodst.. 44)) kroměkromě identifikaceidentifikace osob,osob, prováděnaprováděna identifikaceidentifikace odpadů,odpadů,
zápiszápis datumdatum aa hodinahodina vykoupenívykoupení (změna(změna §§1818 odstodst.. 33))

�� identifikaceidentifikace osobosob –– zjištěnízjištění obchodníobchodní firmy,firmy, sídla,sídla, IČIČ aa identifikaceidentifikace fyzfyz..
osobyosoby jednajícíjednající jménemjménem tétotéto právnicképrávnické osobyosoby připři výkupuvýkupu odpadůodpadů

�� identifikaceidentifikace odpadůodpadů –– zjištěnízjištění druhudruhu aa množstvímnožství vykoupenéhovykoupeného odpadu,odpadu, vv
případěpřípadě odpadu,odpadu, ktkt.. mámá povahupovahu obecněobecně prospěšnéhoprospěšného zařízení,zařízení, strojníhostrojního
zařízení,zařízení, umělecumělec.. díla,díla, pietníchpietních čiči bohoslužebnýchbohoslužebných předmětůpředmětů čiči částíčástí ––
povinnostpovinnost uvéstuvést stručnýstručný popispopis aa zaznamenatzaznamenat čísla,čísla, písmenapísmena čiči symboly,symboly,
kterékteré sese nana těchtotěchto předmětechpředmětech nacházejínacházejí
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Zákon č. 383/2008 Sb.Zákon č. 383/2008 Sb.
„kovošrotová“  „kovošrotová“  novela zákona o novela zákona o 

odpadechodpadech
�� identifikačnidentifikačníí úúdajedaje musmusíí uchovuchováávatvat popo dobudobu 55 letlet odod vykoupenvykoupeníí

�� vykoupenývykoupený odpadodpad povahypovahy obecněobecně prospěprospěššnnééhoho zařzaříízenzeníí,, strojnstrojnííhoho
zařzaříízenzeníí,, umělecumělec.. ddííla,la, pietnpietnííchch čiči bohoslužebnýchbohoslužebných předmětůpředmětů čiči jejichjejich ččááststíí
nesmnesmíí býtbýt popo dobudobu 4848 hodinhodin odod vykoupenvykoupeníí rozebrozebíírráán,n, pozměňovpozměňováánn nebonebo
postupovpostupováánn daldalšíšímm osobosobáámm
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postupovpostupováánn daldalšíšímm osobosobáámm
�� obecobec –– účastníkúčastník řízenířízení oo vydánívydání souhlasusouhlasu kk provozováníprovozování zařízenízařízení keke sběrusběru

nebonebo výkupuvýkupu odpadůodpadů ((§§1414 odstodst.. 66))
�� stanovujestanovuje sese coco jeje podstatnoupodstatnou částíčástí autovrakuautovraku –– karoseriekaroserie vybavenávybavená

identifikačnímidentifikačním číslemčíslem vozidla,vozidla, nápravynápravy ss koly,koly, motormotor ss identident.. čč..,,
elektroinstalace,elektroinstalace, katalyzátorkatalyzátor

�� měnímění sese §§ 3737 odstodst..33 –– opuštěnéopuštěné vozidlovozidlo obecníobecní úřadúřad bezodkladn ěbezodkladn ě
přemístípřemístí nana vybranévybrané parkovištěparkoviště
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Vyhláška č. 352/2008 o podrobnostech Vyhláška č. 352/2008 o podrobnostech 
nakládání s odpady z autovrak ůnakládání s odpady z autovrak ů

PoplatkyPoplatky nana podporupodporu sb ěru,sběru, zpracování,zpracování, využitívyužití aa odstran ěníodstran ění
vybranýchvybraných autovrak ůautovrak ů::

�� žadatelžadatel oo registraciregistraci použitéhopoužitého vybranéhovybraného vozidlavozidla dodo registruregistru silsil.. vozidelvozidel jeje
povinenpovinen zaplatitzaplatit poplatekpoplatek nana podporupodporu sběru,sběru, zpracování,zpracování, využitívyužití aa
odstraněníodstranění vybranýchvybraných autovrakůautovraků

�� poplatekpoplatek sese platíplatí připři prvníprvní registraciregistraci vv ČR,ČR, pokudpokud jeje jižjiž vozidlovozidlo vv ČRČR
registrovánoregistrováno platíplatí sese jenjen připři prvníprvní přeregistracipřeregistraci vozidlavozidla
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registrovánoregistrováno platíplatí sese jenjen připři prvníprvní přeregistracipřeregistraci vozidlavozidla
�� výševýše poplatkupoplatku jeje dánadána plněnímplněním mezníchmezních hodnothodnot emisíemisí veve výfukovýchvýfukových

plynechplynech::
33 000000 KčKč vv případěpřípadě splněnísplnění mezníchmezních hodnothodnot emisíemisí EUROEURO 22,,
55 000000 KčKč vv případěpřípadě splněnísplnění mezníchmezních hodnothodnot emisíemisí EUROEURO 11,,
1010 000000 KčKč vv případěpřípadě nesplněnínesplnění mezníchmezních hodnothodnot EUROEURO 22 aa EUROEURO 11
PoplatekPoplatek sese neplatíneplatí uu vozidel,vozidel, kterákterá splňujísplňují minimálněminimálně EUROEURO 33
�� poplatekpoplatek sese platíplatí nana příslušnémpříslušném obecnímobecním úřaduúřadu ORPORP
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Změna  zákona o odpadech  novelou Změna  zákona o odpadech  novelou 
zákona o hnojivech 9/2009 Sb.zákona o hnojivech 9/2009 Sb.

NakládáníNakládání ss vytěženýmivytěženými zeminyzeminy aa hlušinami,hlušinami, včetněvčetně sedimentůsedimentů zz vodníchvodních
nádržínádrží aa korytkoryt vodníchvodních toků,toků, kterékteré

�� vyhovujívyhovují limitůmlimitům znečištěníznečištění propro jejichjejich využitívyužití kk zaváženízavážení podzemníchpodzemních
prostorprostor aa kk úpravámúpravám nana povrchupovrchu terénu,terénu, stanovenýmstanoveným vv přílozepříloze zákonazákona oo
odpadechodpadech (koncentrace(koncentrace škodlivinškodlivin vv sušině)sušině)

�� sese využívajívyužívají nana zemědělskémzemědělském půdnímpůdním fondufondu podlepodle zvláštníchzvláštních právníchprávních
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�� sese využívajívyužívají nana zemědělskémzemědělském půdnímpůdním fondufondu podlepodle zvláštníchzvláštních právníchprávních
předpisůpředpisů

NENÍNENÍ VV REŽIMUREŽIMU ODPADŮODPADŮ !!!!!!
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Jaký lze očekávat vývoj v oblasti Jaký lze očekávat vývoj v oblasti 
komunálních odpadů? komunálních odpadů? --Tlak na plnění Tlak na plnění 

problematických cílů Plánu odpadového problematických cílů Plánu odpadového 
hospodářství ČR !hospodářství ČR !

�� SnížitSnížit podílpodíl BRKOBRKO ukládanéukládané nana skládky,skládky, abyaby podílpodíl tétotéto složkysložky činilčinil vv
roceroce 20102010 nejvícenejvíce 7575 %% hmotnostních,hmotnostních, vv roceroce 20132013 nejvícenejvíce 5050 %%
hmotnostníchhmotnostních aa výhledověvýhledově vv roceroce 20202020 nejvícenejvíce 3535 %% hmotnostníchhmotnostních zz
celkovéhocelkového množstvímnožství BRKOBRKO vznikléhovzniklého vv roceroce 19951995

VývojVývoj produkceprodukce BRKOBRKO ukládanýchukládaných nana skládkyskládky vv ÚsteckémÚsteckém krajikraji
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VývojVývoj produkceprodukce BRKOBRKO ukládanýchukládaných nana skládkyskládky vv ÚsteckémÚsteckém krajikraji
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Příprava novely zákona o odpadechPříprava novely zákona o odpadech

�� NaNa jařejaře minuléhominulého rokuroku bylobylo zahájenozahájeno projednáváníprojednávání velkévelké novelynovely zákonazákona
((185185//20012001 SbSb..)).. NovelaNovela obsahovaloobsahovalo mnohomnoho konfliktníchkonfliktních bodůbodů ::
•• návrhnávrh jeje projednávánprojednáván předpřed schválenímschválením novelynovely EvropskéEvropské směrnicesměrnice oo odpadechodpadech

(schválena(schválena ažaž vv 0606//20082008))
•• zavedenízavedení pětikomoditníhopětikomoditního oddělenéhoodděleného sběrusběru složeksložek komunálníhokomunálního odpaduodpadu

(papír,(papír, plast,plast, sklo,sklo, nápojovénápojové kartóny,BRKO),kartóny,BRKO),
•• zavedenízavedení poplatkupoplatku zaza energetickéenergetické využitívyužití odpadu,odpadu, čímžčímž sese vytvářívytváří dalšídalší
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•• zavedenízavedení poplatkupoplatku zaza energetickéenergetické využitívyužití odpadu,odpadu, čímžčímž sese vytvářívytváří dalšídalší
překážkypřekážky propro tentotento způsobzpůsob využívánívyužívání odpaduodpadu hojněhojně využíványvyužívány vv
nejvyspělejšíchnejvyspělejších státechstátech světasvěta

•• nárůstnárůst poplatkůpoplatků zaza ukládáníukládání odpadůodpadů nana skládkyskládky jakojako vlastněvlastně jedinýjediný nástrojnástroj
kk odkloněníodklonění odpadůodpadů odod skládkovánískládkování

•• nověnově majímají býtbýt příjemcempříjemcem částičásti poplatkupoplatku zaza skládkovánískládkování odpadůodpadů krajekraje (nikoli(nikoli jenjen
obce,obce, vv jejichžjejichž katastrukatastru skládkyskládky leží)leží)

•• ZavádíZavádí nověnově poplatekpoplatek zaza ukládáníukládání těchtěch druhůdruhů odpadů,odpadů, kterékteré jsoujsou používánypoužívány
jakojako technologickýtechnologický materiálmateriál nana zajištěnízajištění skládekskládek..
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Příprava novely zákona o odpadechPříprava novely zákona o odpadech

�� AsociaceAsociace krajůkrajů veve spoluprácispolupráci sese SvazemSvazem městaměsta obcíobcí tentotento návrhnávrh odmítliodmítli
(viz(viz přílohapříloha -- společnéspolečné prohlášeníprohlášení SMOČRSMOČR aa KAKČRKAKČR zeze dnedne 1818..44..20082008,,
kroměkromě tohotoho ohromnéohromné množstvímnožství připomínekpřipomínek zeze stranystrany odbornéodborné veřejnostiveřejnosti;;
veve výsledkuvýsledku MŽPMŽP návrhnávrh stáhlostáhlo aa začalozačalo projednávatprojednávat pouzepouze „malou"„malou" novelunovelu
zákonazákona oo odpadechodpadech (bateriová(bateriová),), kterákterá jeje vynucenavynucena nutnostínutností implementaceimplementace
směrnicesměrnice EvropskéhoEvropského parlamentuparlamentu aa RadyRady 20062006//6666/ES/ES zeze dnedne 66..99..20062006 oo
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směrnicesměrnice EvropskéhoEvropského parlamentuparlamentu aa RadyRady 20062006//6666/ES/ES zeze dnedne 66..99..20062006 oo
bateriíchbateriích aa akumulátorechakumulátorech.. TatoTato novelanovela jeje nekonfliktnínekonfliktní..
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Nový zákon o odpadechNový zákon o odpadech
ve vnějším p řipomínkovém řízeníve vnějším p řipomínkovém řízení

Nakládání s komunálními odpady
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Nový zákon o odpadechNový zákon o odpadech
ve vnějším p řipomínkovém řízeníve vnějším p řipomínkovém řízení

�� PředpokládanáPředpokládaná platnostplatnost 20112011
�� ProPro obceobce povinnostpovinnost tříděnítřídění 66 komoditkomodit:: papír,papír, plast,plast, sklo,sklo, kovy,kovy, kompozitníkompozitní

obaly,obaly, BRKOBRKO (od(od rr..20112011vv místníchmístních částechčástech ss rodinnýmirodinnými domy,domy, odod rr..20122012
nana sídlištích)sídlištích)

�� FilosofieFilosofie „kdo„kdo třídítřídí ušetří“ušetří“
�� ZvýhodníZvýhodní recyklacirecyklaci aa energetickéenergetické využitívyužití oprotioproti skládkovánískládkování dalšímdalším
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�� ZvýhodníZvýhodní recyklacirecyklaci aa energetickéenergetické využitívyužití oprotioproti skládkovánískládkování dalšímdalším
postupnýmpostupným zvyšovánímzvyšováním poplatkůpoplatků zaza skládkovánískládkování

�� VyššíVyšší komfortkomfort propro sběrsběr baterií,baterií, akumulátorů,akumulátorů, olejů,olejů, elektrospotřebičů,elektrospotřebičů,
pneumatik,pneumatik, autovrakůautovraků

�� MístníMístní poplatekpoplatek::
•• pevnápevná částčást zaza provozprovoz systémusystému dodo 250250 KčKč
•• pohyblivápohyblivá částčást podlepodle skutečnéhoskutečného množstvímnožství odpadůodpadů (tedy(tedy podlepodle kvalitykvality třídění)třídění)

dodo 7575OO KčKč
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Nový zákon o odpadechNový zákon o odpadech
ve vnějším p řipomínkovém řízeníve vnějším p řipomínkovém řízení

�� PoplatekPoplatek zaza skládkovánískládkování
•• NyníNyní:: komunálníkomunální aa ostatníostatní 500500 Kč,Kč, nebezpečnýnebezpečný 11 700700 ++ 44 500500 KčKč
•• 20112011--20122012:: komunálníkomunální aa ostatníostatní 500500 ++ 200200 Kč,Kč, nebezpečnýnebezpečný 11 700700 ++ 66 000000 KčKč
•• 20132013--20142014:: komunálníkomunální aa ostatníostatní 500500 ++ 400400 Kč,Kč, nebezpečnýnebezpečný 11 700700 ++ 77 000000 KčKč
•• OdOd 20152015:: komunálníkomunální aa ostatníostatní 500500 ++ 800800 Kč,Kč, nebezpečnýnebezpečný 11 700700 ++ 88 000000 KčKč
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•• OdOd 20152015:: komunálníkomunální aa ostatníostatní 500500 ++ 800800 Kč,Kč, nebezpečnýnebezpečný 11 700700 ++ 88 000000 KčKč

�� PříjmyPříjmy zeze skládkovánískládkování komunálníchkomunálních odpadůodpadů
•• nynínyní:: obecobec 500500 KčKč
•• 20112011--1212:: obecobec 500500 Kč,Kč, krajkraj 100100 Kč,Kč, SFŽPSFŽP 100100 KčKč
•• 20132013--20142014:: obecobec 500500 Kč,Kč, krajkraj 200200 Kč,Kč, SFŽPSFŽP 200200 KčKč
•• OdOd 20152015:: obecobec 500500 Kč,Kč, krajkraj 400400 Kč,Kč, SFŽPSFŽP 400400 KčKč
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost
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Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


