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Do voleb už zákon nestihneme, říká ministr
Nové odpadové zákony se už v tomto volebním období přijmout nestihnou. V rozhovoru
s ČTK to připustil ministr životního prostředí
Richard Brabec, jehož úřad na nové legislativě pracoval. Legislativní rada vlády při projednávání 26. ledna doporučila kabinetu, aby
návrhy zákonů vrátil ministerstvu k dopracování. Podle Brabce je ale zřejmé, že na to, aby
zákony prošly do sněmovních voleb celým
legislativním procesem, zbývá již málo času.
„Naším cílem je tak dnes dopracovat zákon podle požadavků Legislativní rady vlády
a připravit ho pro novou vládu. Po dopracování bude nová vláda moci použít právě naše
návrhy nové odpadové legislativy, ostatně nikdo se za posledních deset let nedostal s návrhy nových zákonů tak daleko jako my,“ uvedl
ministr. Po nové odpadové legislativě volají
odborníci mnoho let a vláda ve svém programovém prohlášení i slíbila, že ji do poloviny loňského roku připraví. MŽP pracovalo
na novele zákona o odpadech a zcela novém
zákonu o výrobcích s ukončenou životností
dva roky.

Vládní legislativní rada ale posuzovala zákony od loňského podzimu čtyřikrát. Přesto
k nim stále trvá téměř 50 zásadních rozporů
s různými připomínkovými místy a pět právních připomínek, mimo jiné k nedostatečně
zpracovaným dopadům zdražení poplatků za
odpady pro občany.
„Zákony bychom určitě byli schopni dopracovat a předložit je ještě této sněmovně, ale nemůže být cíl si jen udělat čárku, už dnes víme,
že času je málo,¨“ konstatoval ministr. „Klíčové změny jsme prosadili,“ tvrdí. Připomněl
například ve stávajícím zákonu zákaz skládkování materiálově využitelného a recyklovatelného komunálního odpadu po roce 2024,
povinné třídění bioodpadu a kovů a schválení
nového plánu odpadového hospodářství.
Ať bude příští vláda podle něj jakákoliv,
bude muset schválit novou odpadovou legislativu co nejdříve. Současný zákon je podle
něj zastaralý a postavený na skládkování,
které prý u MŽP „dlouhodobě prosazují silné
skládkařské asociace s ekologickými organizacemi v čele s Hnutím Duha“.

Další kolo ekoauditu

a to formou revize a porovnáním českých právních
předpisů na ochranu životního prostředí a požadavků vyplývajících z předpisů EU. Hodnocení
plnění Ekoauditu se předkládá vládě každé dva
roky s ohledem na dopady na podnikatelskou sféru a ve vztahu k požadavkům evropského práva.
Výstupem spolupráce ministerstev, tripartity a dotčených subjektů jsou legislativní i nelegislativní
návrhy řešení jednotlivých podnětů.
Nová etapa Ekoauditu obsahuje sedm nových
podnětů, které se týkají zákona o obalech, vodního zákona, zákona o ochraně ovzduší, zákona
o ochraně přírody a krajiny a zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě.

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem životního prostředí předložilo vládě návrhy opatření k posílení konkurenceschopnosti a rozvoje podnikání v ČR, tzv. Ekoaudit,
jehož dlouhodobým cílem je snížit administrativní
zátěž a usnadnit rozvoj podnikání.
Ekoaudit je projekt, který pomáhá snižovat administrativní zátěž a náklady podnikatelské sféry,

Od roku 2010 schválila vláda v rámci Ekoauditu 185 úkolů, z nichž k dnešnímu dni
je splněno 117 úkolů. Díky realizaci všech
185 úkolů by se mělo dosáhnout í úspor pro
podnikatelskou sféru až ve výši 10 mld. Kč.
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ZPRÁVY
Atomový zákon a sběrači kovů
Zákon č. 263/2016 Sb., atomový zákon, stanoví povinnosti nejen provozovatelům zařízení určených k tavbě, ale také provozovatelům
všech stacionárních zařízení, ve kterých se
nakládá s druhotnými kovovými surovinami
(nejedná se pouze o nakládání s kovovým šrotem v odpadových zařízeních).
Provozovatelé musí s účinností od 1. 1.
2017 přijmout opatření k vyhledávání opuštěného zdroje ionizujícího záření a pravidelně
školit pracovníky o tom, jak opuštěný zdroj
poznat a jaká opatření činit při jeho nálezu
nebo při podezření na jeho přítomnost. Za neplnění výše uvedených povinností může být
uložena pokuta až do 500 000 Kč.
Látky poškozující ozonovou vrstvu
Ministerstvo životního prostředí a Státní fond
životního prostředí ČR vyhlásily novou výzvu
v rámci národního programu Životní prostředí
zaměřenou na zneškodnění látek poškozujících
ozonovou vrstvu Země tzv. halonů. Na likvidaci těchto nebezpečných látek je připraveno
celkem 2,5 milionu korun. Žádosti je možné
podávat od 1. února do 28. dubna 2017.
Cílem aktuální výzvy je zefektivnit zneškodnění látek ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které již nemají své další využití.
O finanční podporu mohou žádat právnické
osoby, které mají certifikaci ke skladování
halonů pro potřeby jejich kritického použití
(certifikace podle § 10 odst. 2 písm. h) zákona
č. 73/2012 Sb.). Výše podpory činí 350 Kč za
1 kg zneškodněné látky
Proces EIA by se měl zjednodušit
Zjednodušení procesu posuzování vlivů chystaných projektů na životní prostředí (EIA)
přináší novela zákona, kterou přijala vláda,
projednat ji ještě musí parlament. Předloha
omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat. Do českého právního řádu současně přenáší novelu evropské směrnice EIA.
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V Praze přibude šest kompostáren

Radní Jana Plamínková chce, aby Praha
měla síť regionálních
kompostáren

Na okrajích metropole by mělo být
v blízké budoucnosti vybudováno
šest regionálních kompostáren na
zpracování bioodpadu. Letos již
začne fungovat kompostárna ve
Slivenci. Provozovat ji budou Lesy
hlavního města Prahy. Projekt za
více než 11 milionů korun připravoval magistrát od roku 2010. Další provoz by mohl být v Praze 14.
„Kompostárny jsou velmi užitečná
zařízení. Chceme zpracovávat zbytky zeleně z údržby městských částí
i biologický odpad z domácností tak,
aby kvalitní organická hmota nekončila ve spalovně nebo na skládkách,

ZPRÁVY
když se může v podobě kompostu vracet do půdy,“ uvedla radní Jana
Plamínková.
Podle jejích slov však záměr naráží na odpor místních radnic, které
se provozu obávají, zejména pokud
jde o zápach z provozovny. „Hledáme intenzivně další místa, jde to ale
dost těžko, protože městské části se
brání,“ doplnila. Praha zároveň do
budoucna zvažuje zahrnout bioodpad do systému tříděného odpadu,
podobně jako tomu je třeba u plastů
nebo papíru. V současnosti si lidé
mohou pořídit vlastní hnědé popelnice, za které si ale připlácí.

Za tři měsíce přes 1200 podaných žádostí
Státní fond životního prostředí ČR uzavřel příjem žádostí ve dvou výzvách operačního programu Životní prostředí 2014–2020, které nabídly
žadatelům dotace na projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů a jejich další využití.
O dotace byl obrovský zájem, který vysoko překročil vyhrazené dvě miliardy korun. Za tři měsíce zájemci podali do dvou otevřených výzev
celkem 1215 žádostí s celkovým požadavkem
dotace z EU prostředků přes 3,4 miliardy korun.
Všechny došlé žádosti Státní fond životního prostředí ČR vyhodnotí do čtyř měsíců.
O finanční podporu na výstavbu a modernizaci
zařízení pro sběr, třídění, úpravu a další nakládání
s odpady mohly do 30. listopadu žádat zejména
kraje, města, obce, původci odpadu i podnikatelské subjekty. Velký zájem měly obce zejména
o dotace na pořízení domovních kompostérů pro
občany. Evropské dotace půjdou také na výstavbu
a modernizaci bioplynových stanic.
Ve 40. výzvě k prevenci vzniku odpadů bylo
připraveno celkem 100 milionů Kč na projekty
předcházení vzniku biologicky rozložitelného
odpadu, konkrétně na domovní kompostéry.
Fond ale přijímal i projekty na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování center
opětovného použití odpadů. O dotaci v celkové
výši téměř 500 milionů korun, tedy téměř 5x
převyšující stanovenou alokaci, si řeklo celkem
315 žadatelů.
Ve 41. výzvě (materiálové a energetické využití
odpadů) přišlo 900 projektů s celkovými náklady
přes 5 miliard korun a požadavkem dotace necelé
3 miliardy korun. Své žádosti mohli zájemci o dotace podávat na výstavbu či modernizaci sběrných
dvorů, třídicích linek, zařízení pro materiálové

AVE má ODAS
Společnost AVE CZ úspěšně dokončila akvizici
dvou společností ODAS na Vysočině: ODAS
ODVÁRKA s. r. o. se zabývá službami odpadového hospodářství jak pro občany, tak pro živnostenské a průmyslové zákazníky a ve svém
areálu ve Žďáru nad Sázavou mj. provozuje třídicí linku na papír a plasty. Druhou společností je
ODAS ODPADY s. r. o., která ve stejném areálu

Svoz odpadu v Plzni je mnohem dražší
Neobvykle vysoké náklady na provoz měla loni
společnost Čistá Plzeň, která v krajské metropoli
sváží komunální odpad. Místo předpokládaných
asi 150 milionů potřebovala 210 milionů. Teď
se hledá způsob, jak svoz zlevnit. Informoval
o tom IDNES. Náklady na likvidaci komunálního odpadu zvýšilo podle zástupců města například zrušení poplatků ve sběrných dvorech nebo
posílení systému tříděného odpadu.
Čistá Plzeň je dceřinou společností Plzeňské
teplárenské, která patří městu. V září 2015 převzala svoz odpadu od soukromých firem. Čistá
Plzeň nemá svoji techniku ani zaměstnance, ale
má je propachtované od soukromých firem, což
významně zvyšuje náklady.
ČEZ zvýšil výrobu elektřiny z biomasy
Energetická skupina ČEZ za uplynulý rok zvýšila v ČR produkci vyrobené elektrické energie
z biomasy o 35 %. Celkem 500 tisíc MWh stačí
k pokrytí roční spotřeby 200 tisíc domácností.
Německé trvalé úložiště
Ministři životního prostředí Bavorska a Saska brojí v Berlíně proti konečnému uložení radioaktivního odpadu v dočasném úložišti v kontejnerech.
Bavorská ministryně Ulrike Scharfová (CSU)
prohlásila, že Bavorsko bude akceptovat uložení
odpadu v kontejnerech jen v případě, že se nenajde vhodný masiv, v němž by bylo možné odpad
uložit. V návrhu zákona pro výběr úložiště, který
vypracovala spolková vláda, je uvedeno uskladnění v kontejnerech a horských masivech jako rovnocenné. Komise pro konečné úložiště formulovala
svá doporučení pro výběr úložiště tak, že se vyhořelé palivové články z jaderných elektráren mohou
uskladnit v kterékoli spolkové zemi.

Ve výzvách z konce roku byl největší zájem
o dotace na pořízení kompostérů

využití odpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, včetně zdravotnických odpadů,
nebo na výstavbu a modernizaci bioplynových
stanic.
provozuje například bioplynovou stanici či chráněnou dílnu na recyklaci elektroodpadu. Společnosti mají dohromady přes 130 zaměstnanců
a roční obrat činí 130 mil. Kč. Služby těchto
společností strategicky doplňují portfolio služeb
AVE v regionu vysočiny. Jednateli obou společností ODAS byli nově jmenováni Marcel Benda,
regionální ředitel AVE CZ pro Jižní Moravu, Ladislav Vávra, poradce pro ekologii na provozovně Čáslav společnosti AVE CZ a David Odvárka,
dosavadní jednatel společností ODAS.
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Ministerstvo životního prostředí, které novelu
předkládá, slibuje, že se úřední proces zrychlí.
Proces EIA trvá podle zákona půl roku, po novele by se zkrátil na 4,5 měsíce. Novela také
omezuje počet záměrů, které budou EIA podléhat. Ročně se v ČR posuzovalo zhruba 2000 tzv.
podlimitních záměrů, z toho pouze 40 poslaly
úřady do zjišťovacího řízení. Po novele se podlimitní záměry budou posuzovat jen ve zvláště
chráněných územích.

Bioenergetické centrum
Ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky,
v. v. i., bylo v roce 2015 zřízeno Bioenergetické centrum pro výzkum vlastností tuhých biopaliv. Centrum je organizačně začleněno do výzkumných laboratoří ústavu a bylo vybudováno
v rámci ,,OP Praha – Konkurenceschopnost“.
Centrum je vybaveno přístrojovou technikou,
která umožňuje měření energetických a mechanických vlastností biopaliv a emisních parametrů při jejich spalování. Podklady pro měření
všech parametrů jsou technické normy, podle
nichž jsou prováděny postupy měření.
Cheb vypověděl smlouvu
Město Cheb vypovědělo smlouvu o svozu a likvidaci komunálního odpadu se společností Marius
Pedersen. Připravuje se na plánované převzetí
svozu na město od letošního dubna. Město však
také jedná o ukončení smlouvy dohodou. Město si od převzetí svozu odpadu pod městskou
společnost Chetes slibuje do budoucna částečné
úspory. Zpočátku ale změna dodavatele služby
přinese městu vyšší náklady. Cheb dává nyní za
odpady ve městě 45 milionů korun. Na poplatcích
od lidí vybere jen zhruba 20 milionů korun.
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