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Evidence přepravy nebezpečných odpadů (SEPNO)
se odkládá!
Dva dny před Štědrým dnem oznámilo Ministerstvo životního prostředí, že
spuštění elektronického systému evidence přepravy nebezpečných odpadů
(SEPNO) se odkládá. Původně měl
systém začít fungovat od 1. 1. 2018,
novým termínem je 2. květen 2018.
Povinnost ohlašovat přepravu nebezpečných
odpadů prostřednictvím elektronického systému
evidence přepravy nebezpečných odpadů byla
zavedena novelizačním zákonem č. 223/2015 Sb.
s účinností od 1. ledna 2017. Systém však nebyl
připraven, proto bylo spuštění odloženo na první
leden 2018. Nyní tedy dochází k dalšímu odkladu najetí systému, a to o pět měsíců. Typické je,
že tuto zprávu zveřejnilo MŽP bez předchozího
upozornění pouhých pár dnů před oficiálním zahájením SEPNO, navíc před Vánoci, a rovněž bez
dalšího vysvětlení, proč k odkladu dochází.
Ve svém sdělení z konce prosince MŽP uvádí, že
od 1. února 2018 umožní přístup do elektronického
systému evidence přepravy nebezpečných odpadů
osobám, jichž se bude tato povinnost týkat, aby
měly dostatečnou možnost důkladně se seznámit
s jeho fungováním. Do 1. května 2018 proto nebudou jakákoliv ohlášení provedená v rámci SEPNO

považována za ohlášení přepravy nebezpečných odpadů ve smyslu zákona
o odpadech (jednoduše řečeno budou
považována za „cvičná“).
Povinné osoby postupují do 1. května
2018 v souladu s legislativou tj. zajišťují evidenci v listinné podobě. Odesílatel nebezpečného odpadu vyplní ohlašovací list
v rozsahu podle přílohy č. 26 vyhlášky č. 383/2001
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Jeden
potvrzený ohlašovací list si ponechá jako doklad
o předání nebezpečného odpadu a druhý ohlašovací
list přiloží k zásilce nebezpečného odpadu a po dokončení přepravy si tento ohlašovací list ponechá
příjemce nebezpečného odpadu. Každá zásilka nebezpečného odpadu bude vybavena listinnou verzí ohlašovacího listu. Odesílatel u sebe uchovává
ohlašovací listy odeslaných zásilek nebezpečného
odpadu. Příjemce u sebe uchovává ohlašovací listy
převzatých zásilek nebezpečného odpadu.
Oficiální provoz pak bude zahájen dne 2. května
2018. Po oficiálním zahájení provozu elektronického systému nemají příjemci povinnost zpětně
ohlásit přepravy proběhlé nebo zahájené před
1. květnem 2018 a elektronický systém ani nebude
takové dohlášení umožňovat.

Odpadové taxi v Českých Budějovicích
Až do poloviny ledna 2018
funguje v Českých Budějovicích nad rámec standardního provozu tzv. odpadové
taxi. Občané se s podněty
na svoz nahromaděného
odpadu mohou obracet na
magistrát města, případně
na dispečery firmy FCC
České Budějovice.
V minulých letech množství odpadu v období okolo vánočních svátků významně narůstalo. Výjimkou nebyl ani
vznik černých skládek, zejména u stanovišť
s kontejnery na separovaný odpad, kontejneřišť

na komunální odpad apod.
Firma FCC České Budějovice se ve spolupráci
s magistrátem města rozhodla předcházet hromadění nepořádku a nasadila
odpadové taxi do permanentního provozu. Vůz na
náklady firmy sváží odpad
sedm dní v týdnu, osm
hodin denně. Obsluhuje stanovenou trasu, ale na případný podnět
z magistrátu – výskyt nepořádku, přeplněné
nádoby atp. – vydají dispečeři operativní pokyny ke svozu mimo stanovenou trasu.

Slovensko chystá výrazné zvýšení poplatků
Slovenské ministerstvo životního prostředí
chce razantním zvýšením poplatků za uložení
odpadu na skládkách podpořit třídění odpadu,
ve kterém patří k nejhorším v EU (skladují se
zhruba dvě třetiny). „Navzdory růstu produkce komunálního odpadu za posledních deset
let stále patříme s 310 kilogramy odpadu na
hlavu k nejlepším v EU. Výrazně ovšem zaostáváme v kvalitě jeho zpracování, míra jeho
recyklace je podprůměrná,“ uvedli ve studii
analytici ministerstva životního prostředí.
Nejnižší sazba poplatku za uložení komunálního odpadu na skládkách by se na SloWWW.ODPADY-ONLINE.CZ

vensku měla z nynějších necelých pěti eur
(128 korun) za tunu začít zvyšovat od příštího roku a v roce 2023 dosáhnout 16 eur
(409 korun) za tunu, tedy více než trojnásobek současné sazby.
Nejnižší poplatek se podle předlohy bude
vztahovat pouze na odpady, které budou
vytříděny z více než 60 procent. Skládkovné nevytříděného komunálního odpadu by
mělo zdražit postupně až na 46 eur za tunu
(1175 korun). V současnosti jsou poplatky na
Slovensku za ukládání odpadu na skládkách
jedny z nejnižších v EU.
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ZPRÁVY
Více TAP v cementárně Prachovice
Cementárna Cemex Prachovice by měla v budoucnu spalovat dvojnásobné množství alternativních paliv z odpadu. V současnosti jich
ročně využívá zhruba 70 000 tun. Podle krajského radního pro životní prostředí Václava
Kroutila (ČSSD) by se tím pro okolní okresy
vyřešila likvidace odpadů, které již nelze vytřídit a materiálově využít.
Pro přípravu energetického využití odpadů
společnost Cemex Prachovice převzala firmu
EcoWasteEnergy, která zpracovává jak komunální, tak průmyslové odpady.
Balvany na cestách
Ochránci přírody v Moravském krasu loni
na konci jara přehradili balvany dvě cesty do
lesů vedoucí ze silnice mezi Líšní a Ochozem,
lidé z okolí vyváželi odpady. „Už to nešlo řešit jinak. Každoročně jsme z těch cest odváželi přívěsný vozík odpadu,“ uvedl zástupce
vedoucího Správy Chráněné krajinné oblasti
Moravský kras Antonín Tůma. „Pořád jsou
spoluobčané, pro něž je pohodlné igelitku
s odpadem vyhodit z auta, starý gauč vyhodit
do lesa, nebo do luk vyvézt stavební odpad
z rekonstrukce bytového jádra,“ uvedl. Navážení odpadů na místa podél silnic je podle něj
stálým problémem i přes existenci sběrných
dvorů a popelnic. Díky přehrazení silnic odpadu ubylo a uzavírání dalších cest by proto
mohlo pokračovat.
Problém se sklokeramikou
Výrobci obalového skla Vetropack Moravia
Glass z Kyjova na Hodonínsku komplikuje
práci to, že kromě běžného skleněného odpadu končí v jeho tavicích pecích i sklokeramika. Způsobuje problémy při výrobě nových
lahví a sklenic, ale může být i příčinou havárie či zranění zaměstnanců. „S ohledem na
množství sklokeramiky, jež se k nám se střepy
dostává, se domníváme, že hlavním zdrojem
je průmyslové zpracování. Jedná se o odpad
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Zadávání veřejných zakázek nově
Od 1. ledna 2018 platí pro zadávání veřejných zakázek nové finanční limity.
Stanovuje to nařízení vlády č. 471/2017
Sb., které novelizovalo NV č. 172/2016
Sb., o stanovení finančních limitů a částek
pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek.
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné
zakázky na dodávky činí:
• 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4
odst. 1 písm. a) až c) zákona o zadávání
veřejných zakázek (neplatí pro zadavatele
působícího v oblasti obrany)
• 5 944 000 Kč pro zadavatele působícího
v oblasti obrany
• 11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany
nebo bezpečnosti
Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné
zakázky na služby činí
• 3 873 000 Kč pro zadavatele podle § 4
odst. 1 písm. a) až c) zákona
• 5 944 000 Kč pro zadavatele podle § 4
odst. 1 písm. d) a e) zákona, § 4 odst. 2
zákona, § 4 odst. 5 zákona
• 11 915 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky a veřejné zakázky oblasti obrany
nebo bezpečnosti

• 149 224 000 Kč pro koncese
• 20 172 000 Kč, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné
zvláštní služby podle přílohy č. 4 zákona
• 26 897 000 Kč pro sektorové veřejné zakázky, pokud více než 50 % předpokládané hodnoty tvoří sociální a jiné zvláštní
služby podle přílohy č. 4 zákona
Částka pro jednotlivou část veřejné zakázky, která nemusí být zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané
hodnotě veřejné zakázky, činí 2 151 000 Kč
v případě dodávek nebo služeb a 26 897 000
Kč v případě stavebních prací.

více komunálních odpadů vzniklo v Praze
a ve Středočeském kraji.
„U komunálních odpadů dominuje jejich
odstraňování skládkováním“, konstatuje
zpráva. V roce 2016 se podíl skládkovaných
komunálních odpadů proti předchozímu
roku mírně snížil na 45 procent, v absolutních číslech činil přibližně 2,5 milionu
tun. Materiálově využito bylo 38,1 procenta komunálních odpadů, což je zvýšení
o 2,5 procenta oproti předchozímu roku.
Mírně vzrostlo i energetické využití komunálních odpadů, a to na 0,68 milionu tun,
tedy na 12,1 procenta.

Obchody už nedávají tašky zdarma

Od prvního ledna nesmějí obchodníci lidem dávat zdarma k nákupu plastové tašky.
Bezplatné mohou zůstat jen tenké sáčky
s tloušťkou pod 15 mikronů, například na
pečivo či masné výrobky. Nové pravidlo
zavádí novela zákona o obalech, která má
v návaznosti na předpisy Evropské unie
omezit objem plastového odpadu.

Velké obchodní řetězce tašky zdarma svým
zákazníkům nerozdávaly už před účinností
novely, lidé tašku z plastu ale dostávali například při vyzvedávání zboží z internetového obchodu.
Cenu plastových tašek novela přímo nestanovuje, každý prodejce si stanovuje cenu sám,
musí však být vyšší než pořizovací náklady
tašky.
V Česku připadalo dosud na jednoho člověka až 300 plastových tašek ročně a jedna
taška se v přírodě rozpadá až 25 let. Evropská
směrnice vyžaduje snížit k roku 2019 počet
tašek na jedno použití na 90 na osobu ročně, v roce 2025 by na jednoho člověka mělo
připadat maximálně 40 tašek za rok. V roce
2010 to podle údajů Evropské komise bylo
v průměru 176 tašek na osobu. Ve Velké Británii po zpoplatnění tašek klesla jejich spotřeba
o 85 procent.
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ZPRÁVY
po přípravě a řezání, po montáži elektrospotřebičů. Ke sklokeramice totiž nejčastěji patří
sklokeramické varné desky a také krbová dvířka,“ uvedl ředitel pro řízení jakosti Svatopluk
Kudláč. Ideální postup je podle něj takový, aby
zpracovatelé sklokeramiky nelikvidovali odpad
jako sklo, ale vraceli ji výrobci. Vetropack chce
investovat 15 milionů korun do třídicí linky
s cílem vylepšit účinnost třídění sklokeramiky
z dodaných střepů.

Komunálního odpadu v roce 2016 přibylo
Produkce odpadů v roce 2016 oproti předchozímu roku klesla o více než osm procent, může za to hlavně pokles stavebních
a demoličních odpadů. Naopak komunálních odpadů přibylo o 6,4 procenta, celkem
jich lidé v Česku loni vyprodukovali 5,6 milionu tun. Na skládkách skončilo 45 procent
těchto odpadů. Uvádí to zpráva Ministerstva
životního prostředí o plnění Plánu odpadového hospodářství, kterou dostala počátkem
ledna pro informaci vláda.
Zatímco v roce 2015 činila celková produkce odpadů 37,2 milionu tun, v roce 2016
to podle zprávy bylo 34,2 milionu tun. Nej-
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Poslední náklad ropných kalů
Do cementárny v Čížkovicích na Litoměřicích
byl dovezen poslední kamion s nákladem ropných kalů ze skládky v Litvínově. Ropné kaly
původně z Ostravska cementárna používala od
roku 2011, ušetřila tím uhlí. Spalování kalů,
a z něj vyrobeného paliva Geobal, už ale ve
firmě Lafarge Cement pokračovat nebude. Proti
skladování a spalování kalů z Ostravska na severu Čech protestovaly ekologické organizace,
část veřejnosti a někteří politici. Nejvyšší správní soud v roce 2015 dospěl k závěru, že úřady při
rozhodování o uskladnění desítek tisíc tun kalů
na severu Čech chybovaly.
Od roku 2012, kdy byl Geobal zařazen do palivového mixu, bylo v cementárně spáleno kolem
110 000 tun hmoty, jeho využitím cementárna
ušetřila uhlí a vápenec. Během spalování kalů
Česká inspekce životního prostředí a krajský
úřad provedly v cementárně 27 kontrol, ani jednou kontroloři neodhalili pochybení. Naopak
došlo ke snížení emisí prachu zhruba o 30 procent a emisí dusíku téměř o polovinu.
Novela „emisní“ vyhlášky
Dne 1. ledna 2018 nabyla účinnosti vyhláška č. 452/2017 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých
dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů. Jedná se o poměrně
obsáhlou novelu tzv. emisní vyhlášky. Emisní
vyhláška (vyhláška č. 415/2012 Sb.) je prováděcím právním předpisem k zákonu č. 201/2012
Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.
Novela vyhlášky k ochraně ozonové
vrstvy
Dne 1. ledna 2018 vstoupila v účinnost vyhláška č. 472/2017 Sb., kterou se mění vyhláška
č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek,
které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynech. Jedná se novelu
vyhlášky č. 257/2012 Sb., která je prováděcím
předpisem k zákonu č. 73/2012 Sb., o látkách,
které poškozují ozónovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších
předpisů.
Poptávka po bioplastech
Evropský svaz bioplastu odhaduje, že použití takzvaných bioplastů vyrobených z cukrové
třtiny, dřeva či kukuřice v příštích pěti letech
vzroste nejméně o 50 procent. Firmy, které vyrábějí plastové obaly z rostlinných materiálů, by
tak mohly ohrozit pozice ropného průmyslu. Do
této oblasti nově vstupují firmy, jako je německý
chemický gigant BASF či finský výrobce papíru
Stora Enso, aby pomohly uspokojit poptávku od
firem, k nimž patří třeba Coca-Cola nebo výrobce hraček Lego. Bioplasty v současnosti tvoří asi
jedno procento trhu s plasty. Největšími producenty jsou brazilská Braskem, americká NatureWorks a italská Novamont.
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