ODPADY
Projekt Druhý život byl v Brně oficiálně zahájen
v červnu letošního roku a hned vyhrál „odpadovou“ kategorii v soutěži Komunální politik roku
2016.
„Náš projekt se týká druhého života věci – anglicky RE-USE,“ vysvětluje náměstek primátora
města Brna Mgr. Martin Ander, Ph.D. „Je spousta
věcí, kterých se lidi ve svých domácnostech potřebují zbavit, ale zároveň je jim líto je vyhodit do
popelnice. My jim nabízíme možnost je nevyhodit, ale dát k využití jiným lidem.“
Uvažovat o této možnosti začali na Magistrátu
města Brna někdy v roce 2014, kdy vznikla první
verze re-use projektu. Začali také hledat vhodné
partnery. „Naší jasnou první volbou byla městská
společnost SAKO Brno, a. s., která se ve městě stará o odpadové hospodářství. Dalším se stala společnost Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace,“ vypočítá Mgr. Veronika Singrová z Odboru
životního prostředí Magistrátu města Brna.
Jak ještě využít věci, který by jiný vyhodil do
odpadu, uvažovalo více měst a obcí. Vždy však
narazily na legislativní zajištění takového provozu. Pokud totiž občan odloží cokoliv do sběrného
dvoru, stává se dotyčná věc okamžitě odpadem,
a tedy i majetkem obce. Zpětné odebrání ze sběrného dvora pro další používání je proto administrativně obtížné (v běžném provozu v podstatě

nelegální). V Brně však našli řešení, které může
být pro ostatní návodem.
Projekt Druhý život využil stávající síť sběrných dvorů, kde byly zřízeny jasně oddělené
a označené RE-USE pointy. Zde mají občané
možnost darovat předměty pro opětovné použití
do krytých, zřetelně k tomuto účelu označených
kontejnerů.
Jarmila Šťastná
Celý článek si můžete přečíst
v listopadovém čísle časopisu Odpady.

MŽP chce zákony odeslat do konce roku
Zákon o odpadech a s ním předkládaný zákon
o výrobcích by se měly dostat na vládu nejpozději do
konce letošního roku. ČTK to řekl ministr životního
prostředí Richard Brabec (ANO). Podobu nových
zákonů silně kritizují výrobci i firmy podnikající
v odpadovém hospodářství. Jednání o obou předlohách navíc podruhé za sebou přerušila Legislativní rada vlády (LRV). Ministr připustil, že přípravy nové odpadové normy, na kterou se mnoho
let čeká, jsou složité.
Návrh zákona o odpadech a s ním předkládaný
nový zákon o výrobcích s prodlouženou životností

považuje Brabec za svou prioritu. Brabec řekl, že
se v zákonech střetávají protichůdné a neslučitelné
zájmy mnoha subjektů, které si hlídají svůj obor. Za
klíčové považuje to, aby s odpadovým zákonem souhlasil Svaz měst a obcí. Většinu změn a rozporů se
podle něj podařilo vypořádat, nyní se diskuse v LRV
soustředí na právní detaily. „Musím říct, že s resorty
a klíčovými hráči jsme k absolutní shodě relativně
blízko. Teď je spíš otázka, jestli některé věci, které
tam vlastně znovu otevřela LRV, nemohou znamenat,
že se paradoxně dostaneme do rozporu s dalšími připomínkovými místy,“ dodal.

SFŽP bude příští rok hospodařit s 1,5 miliardy
Státní fond životního prostředí bude příští rok
hospodařit s 1,5 miliardy korun, ve stejném
objemu se předpokládají i výdaje. Po jednání sněmovního výboru pro životní prostředí
to sdělil médiím ředitel SFŽP Petr Valdman.
Rozpočet bude podle něj vyrovnaný tak jako
v předchozích letech. „Co se týká výdajů na
příští rok, plánujeme nejvíce prostředků na
oblast likvidace ekohavárií, ekozátěží, na podporu alternativní dopravy nebo na vyhledávání
nových zdrojů pitné vody pro obce a města,“
uvedl. Pro ně se má v příštím roce uvolnit minimálně dalších 100 milionů korun.
Plánované příjmy fondu pro rok 2017 se podobají letošním. Výdaje budou ale nižší, předpokládá Valdman. Je to podle něj díky tomu,
že se fond finančně dotacemi nepodílí na proWWW.ODPADY-ONLINE.CZ
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Téma: Financování

Náměstek primátora města Brna Martin Nader přebírá cenu za vítězný projekt v kategorii odpadové hospodářství v soutěži Komunální politik roku 2016. Blahopřeje Lukáš Grolmus ze společnosti EKO-KOM,
která byla partnerem této kategorie.

jektech v operačním programu Životní prostředí, ale nabízí ke spolufinancování pouze
půjčku. Fond letos snížil počty zaměstnanců
o 40 míst, počítá, že jejich počet bude klesat
i v dalších letech. Většina má smlouvu na
dobu určitou a pro jednotlivé projekty, dodal
Valdman. Vedení fondu také hledá jinou budovu pro své hlavní sídlo v Praze, kde je v nájmu, a s menšími prostory.
Příjmy státního fondu tvoří především
platby za znečišťování nebo poškozování
životního prostředí, jako třeba poplatky za
vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí
půdy, poplatky za znečištění ovzduší nebo za
ukládání odpadů a s tím spojené i splátky poskytnutých půjček a úroků.
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ZPRÁVY
Změny ve Státní politice životního
prostředí
Boj s povodněmi, dlouhodobým suchem, extrémními výkyvy počasí a erozí je součástí
Státní politiky životního prostředí. Schválená
aktualizace strategického dokumentu nově
zahrnuje předcházení a snižování následků
přírodních nebezpečí. Jeho součástí jsou i rizika, která zaviní člověk, jde třeba o kontaminace nebo ekologické zátěže.
Posouzení chebské spalovny se vrací
Územní řízení projektu chebské spalovny odpadů se vrací k posuzování na ašskou radnici. Dva roky trvalo, než se úřady vypořádaly
s námitkami proti podjatosti. Podle starosty
Chebu Petra Navrátila (ČSSD) by mělo ministerstvo pro místní rozvoj nastavit jasná
pravidla, jak takové obstrukce řešit. Závod
na energetické využití odpadu (ZEVO) chce
v Chebu postavit společnost Terea, v níž má
město 50procentní podíl. Zatím ale spis putoval od jednoho úřadu k druhému.
Vyšla statistická ročenka
Český statistický úřad vydal Statistickou ročenku České republiky 2016. Obsahuje souhrnné statistické informace o životě české
společnosti v uplynulém roce.
Předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová v souladu
s tradicí předala Statistickou ročenku ČR předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi. „Ročenka
reflektuje rok, v němž se české ekonomice
dařilo nejvíce za posledních osm let. Hrubý
domácí produkt vzrostl o 4,5 % a výkon tuzemského hospodářství se tak v porovnání
s Evropskou unií zvýšil více než dvojnásobným tempem,“ uvedla Iva Ritschelová.
Dopad zpoplatnění tašek je minimální
Dopad povinného zpoplatnění lehkých plastových tašek na české výrobce obalů bude
minimální. ČTK to řekl ředitel České obalové
asociace SYBA Vlado Volek. Podle něj při-
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Pokuta za nesplnění zpětného odběru
Inspektoři z České inspekce životního prostředí
(ČIŽP) v Ostravě uložili pokutu 200 tisíc korun
ostravské společnosti Baterie Centrum, s. r. o.,
která provozuje e-shop a velkoobchodní prodej
s přenosnými bateriemi a akumulátory dováženými ze zahraničí.
„Firma porušila zákon o odpadech. Bylo jí prokázáno, že v roce 2014 nesplnila jako dovozce přenosných baterií a akumulátorů svou zákonnou povinnost zpětně odebrat takové množství použitých
přenosných baterií a akumulátorů, které odpovídá
25 procentům toho, co sama uvedla na český trh.
Zpětně odebrala pouze necelých 14 procent,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu
ČIŽP v Ostravě. O tom, že zákonné cíle sběru plní,
se dokonce firma snažila přesvědčit Ministerstvo životního prostředí v rámci každoročního reportingu,
kde uváděla nepřesné a nepravdivé údaje. Dalším
pochybením bylo, že na svých internetových stránkách nezveřejňovala kompletní aktuální seznam
míst zpětného odběru baterií, což jí ukládá zákon

Firma neodebrala odpovídající množství baterií
a dostala za to pokutu

o odpadech. „Aby zákazník mohl tento systém
zpětného odběru dobře využívat, musí mít úplné
a pravdivé informace o způsobu jeho zajištění přímo od prodejce. V tomto případě byl ale seznam
míst zpětného odběru vyvěšený na stránkách e-shopu nekompletní,“ uzavřel Kozubek.

Obě strany – miliardář i magistrát – se nyní
drží v šachu akciovými podíly, které vlastní
právě v Pražských službách a Pražská teplárenská Holding.
V současnosti drží Křetínský prostřednictvím společnosti AVE CZ v Pražských službách 19,3 procenta akcií. Společnost provozuje cennou spalovnu v Malešicích, navíc v létě
získala společnost desetiletou zakázku na svoz
komunálního odpadu v hlavním městě.
Výměnou akcií by město konečně ovládlo Pražské služby, o což usiluje už řadu let.
„Pro lidi to ale bude znamenat třeba i to, že
budeme schopni garantovat dostupnost služeb a hlavně budeme mít pod kontrolou i jejich ceny. Nebude tedy hrozit, že by nějak
neúnosně rostly,“ uvedla pro HN primátorka
Adriana Krnáčová (ANO).

Krumlov změní pravidla pro svoz odpadu
Od ledna příštího roku mění Český Krumlov pravidla pro firmy a podnikatele, kteří
budou využívat městský systém odpadového hospodářství. Řada z nich totiž za odvoz neplatí, a městu tím vznikají výrazné
ztráty, jen loni to bylo pět milionů korun.
S těmi, kteří budou chtít dále využívat současný systém, bude město uzavírat nové
smlouvy. Podnikatelé si ale mohou svoz zajišťovat také sami, řekla ČTK mluvčí Českého Krumlova Petra Nestávalová.
Úředníci mají dodržování nových pravidel více a důrazněji kontrolovat i postihovat. „Městského odpadového systému využívá mnohem více původců odpadů z řad
právnických subjektů, než do něj přispívá,“
uvedl místostarosta Českého Krumlova Josef Hermann (KDU-ČSL). Město má podle
něj zájem zapojit do systému i ty, kteří dosud městský systém využívali bez smlouvy
a neplatili za to. Jednorázové zvýšení administrativní zátěže mají podnikatelům vynahradit opatření, která podle místostaros-

ty přinesou řadu výhod i zvýšení komfortu
v nakládání s odpady.

Město Český Krumlov údajně kvůli neplatícím
podnikatelům ročně ztrácí až pět milionů korun
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ZPRÁVY
nese jen zvýšené administrativní náklady pro
některé obchodní řetězce. „Problém je v tom,
že obchodní řetězce budou muset každý sáček
zvlášť účtovat. Takže vedlejším produktem bude
zase nárůst administrativy,“ upozornil.

Praha možná znovu ovládne své služby
Hlavní město Praha
a energetická skupina EPH, ovládaná
Danielem Křetínským, zřejmě chystají výměnu balíků
akcií, která zasáhne
i odpadové hospodářství
hlavního
města. Informovaly
o tom Hospodářské
Daniel Křetínský
noviny. Praha by
chce vyměnit odpady
od EPH měla podle
za teplárnu
HN dostat pětinový
podíl ve firmě Pražské služby. EPH na oplátku získá půlku Pražské teplárenské Holding.
Magistrát tak ovládne svoz a spalování odpadu, Křetínský a jeho EPH zase teplárny.
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Balík na podporu čisté energie
Energetická efektivita, udržení evropského náskoku v čistých a obnovitelných zdrojích a férové podmínky pro spotřebitele jsou základem
skupiny návrhů v energetické oblasti, které
představila Evropská komise. Unijní exekutiva
předpokládá, že její návrhy na zásadní změny
evropské energetiky také podpoří ekonomiku
bloku a budou znamenat například vznik až
900 000 pracovních míst. Navrženo ovšem velmi pravděpodobně bude také postupné odstranění podpor pro fosilní paliva.
Obnovitelné zdroje překonaly uhlí
Nově instalovaná kapacita obnovitelných zdrojů pak loni poprvé překonala nově instalovanou
kapacitu elektráren na fosilní paliva. Uvedla to
Mezinárodní agentura pro energii (IEA). Mezi
zdroje obnovitelné energie patří vodní, větrné
a solární elektrárny, výroba elektřiny ze surovin
biologického původu, tedy tzv. biomasy, či z vln
a přílivu. Údaje o instalované kapacitě však nevypovídají o skutečné výrobě elektřiny. Větrné
a solární elektrárny nemohou produkovat elektřinu neustále jako uhelné elektrárny, ale v závislosti na počasí. Vyrobí tak ročně méně elektřiny, i když jejich kapacita je stejná nebo vyšší.
Uhelné elektrárny tak měly na loňské výrobě
elektřiny podíl téměř 39 procent, zatímco obnovitelné zdroje 23 procent.
OBI dostalo pokutu
Inspektoři z České inspekce životního prostředí
(ČIŽP) uložili pokutu 180 tisíc korun společnosti
OBI ČR s. r. o. za porušení chemického zákona.
Firma ve svém řetězci hobby marketů prodávala
některé nebezpečné chemické látky a směsi bez
správného a dostatečného označení. Chyběly výstražné symboly a věty o nebezpečnosti výrobků.
V jednom případě navíc nebyla chemická látka
řádně zabalena, takže došlo k jejímu úniku mimo
obal. V případě dalšího výrobku na obalu chyběly informace o chemických látkách v českém
jazyce. Pochybení se týkalo pěti výrobků. Těmi
byly Rorax gelový čistič odpadů 2v1, osvěžovač vzduchu do auta Invisi Sport, dvousložková sada Epoxidové pryskyřice 1200, čistidlo
a rozpouštědlo Perchloretylen a Samonivelační
stěrka pro vyrovnávání podlah.
OZO usnadňuje třídění nevidomým
Odpadová společnost OZO Ostrava nainstalovala koncem listopadu 2016 v Ostravě na 18 kontejnerových stanovištích na separovaný odpad
speciální samolepky pro nevidomé a slabozraké.
Jedná se o štítky s piktogramem a nápisem
v Braillovu písmu na žlutých, modrých a zelených kontejnerech. Speciální štítky by měly nevidomým usnadnit třídění odpadu. „Místa jsme
vybrali ve spolupráci se Sjednocenou organizací
nevidomých a slabozrakých v Ostravě (SONS),
která nám poradila vhodné lokality. Následně
jsme pořídili speciální štítky a vybavili jimi
v těchto lokalitách kontejnery na separovaný
odpad – tedy kontejnery na papír, sklo a plasty
sbírané spolu s kovy a tetrapaky,“ říká mluvčí
odpadové společnosti OZO Ostrava Vladimíra
Karasová.
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