Místopředseda Hospodářského výboru
Mgr. Ivan Adamec
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
Sněmovní 4
118 26 Praha 1 – Malá Strana

V Praze, dne 9. 5. 2020

Poděkování za profesionální a lidský přístup a věcné řešení problematiky balíčku
odpadových zákonů při jednání Hospodářského výboru
Vážený pane místopředsedo,
obracím se na Vás ve věci aktuálního projednávání čtveřice návrhů nově předkládaných
legislativních úprav pro oblast odpadového hospodářství, jmenovitě se jedná o sněmovní
tisky 676, 677, 678 a 679. Rád bych ocenil přístup Hospodářského výboru, který se
k uvedené problematice postavil velmi profesionálně a přitom lidsky. Vaše vystoupení a
reálné zhodnocení situace, včetně věcného přístupu na jednání 40. schůze
Hospodářského výboru PSP ČR, konané dne 29. dubna 2020, bylo jedním z těch, po
kterém dlouhodobě voláme.
Předkládaná legislativní úprava vládních zákonů o odpadech, o výrobcích s ukončenou
životností, s tím souvisejícího změnového zákona a novely zákona a o obalech je
dlouhodobě připravována v prostředí vyloučení odborné veřejnosti z odpadového sektoru,
čímž zákony nejen ztrácejí spojení s realitou dnešního světa, ale plně postrádají nové
přístupy a inovativní myšlenky, které jsou dnes v prostředí odpadového průmyslu zcela
běžné. Váš návrh na projednání předložených návrhů až za účasti zástupců odborné
veřejnosti považujeme krok správným směrem. Pouze takovými kroky jsme schopni
dospět k moderní, smysluplné legislativě, která bude každému měřit stejným metrem
a současně zajistí potřebnou ochranu životného prostředí a naší planety. Plně si
uvědomujeme, že ochrana životného prostředí není levnou záležitostí, nicméně
nechápeme, proč by tyto náklady měli být přeneseny na obce a jejich občany současně
s omezením tržního prostředí. S tím zásadním způsobem nesouhlasíme.
Bohužel jsme byli svědky jednání Výboru pro životní prostředí a obdrželi jsme také
informace z Výboru pro regionální rozvoj kde již byla za zavřenými dveřmi uvedená
legislativa projednána. Velice nás překvapila téměř nulová diskuse členů výborů
a účelová argumentace předkladatele, což ve výsledku vzbuzuje zřejmý dojem zneužití
nouzového stavu k dosažení potřebného cíle. Je tak otázkou, v čím zájmu se tak děje?
Předložené návrhy mají mnohé nedostatky, a to včetně některých předložených
pozměňovacích návrhů. Výsledkem tak může být nově přijatá legislativa, která
dlouhodobě poškodí české odpadové hospodářství a uvrhne ho do netržního
monopolního nastavení, díky čemuž neopodstatněně porostou náklady trhu a jediní kdo je
budou povinni uhradit budou občané v roli spotřebitelů, kteří celý systém zafinancují.
Naším dlouhodobým zaměřím jsou aktivity směřující k boření monopolních struktur
a nastavení otevřeného tržního prostředí. Chápeme, že toto naše přesvědčení, přístupy,
ale i výsledky, mohou být a jsou trnem v oku zájmovým skupinám, jejichž motivace je
opačná, ale na druhou stranu si jako rukojmí nelze brát občany České repliky a obce.
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Ve vazbě na výše uvedené bychom Vás chtěli upozornit na problematiku vládní novely
zákona o obalech, sněmovní tisk 679, která obsahuje významné množství nesprávných
a v praxi zcela nefunkčních návrhů a řešení, které budou při uvedení v život základní
komplikací úspěšného naplnění záměru, tedy zajištění efektivní ochrany životního
prostředí za nezbytně nutné, ale současně minimální, náklady. Předložené znění bohužel
konzervuje monopolní uspořádání, které je dlouhodobě terčem kritiky. Ostatně, ve všech
okolních státech se s otevřením trhu již dávno vypořádali. Rakousko, Německo, Polsko,
Slovensko jsou státy, kde tržní prostředí již dokazuje své přínosy. Je pravdou, že to mělo i
určité komplikace, zejména z pohledu zneužití dominantního postavení původních
monopolistů, které řešily místní orgány ochrany hospodářské soutěže, ale ty jsou však již
dávno vyřešeny. Současně i ÚOHS opakovaně vyjadřoval své výhrady k situaci v České
republice. Předložený návrh však předkládá znění, které bezprecedentně „vyřeší“ situaci
všech současných žadatelů o autorizaci (těch, kteří chtějí tržní prostředí otevřít), protože
ministerstvo místo udělení autorizací nebo zamítnutí jejich žádostí pouze nekoná a celý
proces správního řízení neodůvodněně prodlužuje. Někteří žadatelé mají svoji žádost
podanou několik let (např. více než 4 roky). Díky nově navrženému zákonu bude moci
konečně všechny žádosti zamítnout a řízení ukončit.
Návrh novely zákona obsahuje mnohé další chybné a nefunkční ustanovení, byť jsme do
dopisu vybrali jen dvě. V případě Vašeho zájmu jsme připraveni poskytnout kompletní
soupis včetně detailních dopadů na průmysl a odpadové hospodářství.
Závěrem bychom Vám a všem ostatním kolegům z Hospodářského výboru chtěli ještě
jednou poděkovat, že jste se vyslovili k potřebě projednat navrhované zákony balíčku
odpadových zákonů výhradně za účasti odborné veřejnosti.
V úctě a s přáním pevného zdraví,

Ing. David Beneš
předseda představenstva
REMA AOS, a.s.
Na vědomí
Mgr. Radek Vondráček, předseda PSP ČR
Ing. Radim Fiala, předseda Hospodářského výboru PSP ČR
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