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Vážení kolegové, čtenáři.
Máte před sebou 4. číslo bulletinu na-
šeho SVDS. Vychází v době, kdy se 
opět rozhoduje o podmínkách činnosti 
v naší profesi. Pod tlakem různých zá-
jmových skupin se formují představy 
o konečné podobě odpadových zá-
konů. Boj o ovládnutí trhu s druhot-
nými surovinami nabývá netušených 
rozměrů. Od léta roku 2008 se naše 
organizace snaží razantně prosazovat 
stavovské zájmy našeho oboru a to 
úsilí se stále stupňuje. Je třeba, aby 
co nejvíce členů bylo aktivních a naše 
řady se rozšiřovaly. Obdivuji energii 
a pracovitost některých kolegů, kte-
ří se věnují práci pro SVDS, ačkoliv 
mají své firmy daleko od Prahy, kde 
se vše rozhoduje. Pracují i pro ty, kteří 
stojí mimo a kteří, až se dostaví naše 
úspěchy, v což pevně doufám, budou 
sklízet plody naší práce, aniž k tomu 
sami přispěli. Je mi líto, že nepomá-
hají ani tou troškou peněz, které po-
třebujeme vynakládat na práci expertů, 
bez níž se neobejdeme.  Situace, je 
komplikovaná a kritická. Budeme se 
jí zabývat na našem jubilejním, 10. 
shromáždění, které bude významné 
tím, že budeme muset přijmout některé 
změny a reagovat na nové zákony. Pro 
mne osobně má význam o to větší, že 
budu rezignovat na funkci člena výboru 
a předsedy SVDS. Vykonával jsem tuto 
funkci od samého začátku, od roku 
2008.  S přibývajícími lety bych se rád 
vracel ke své původní profesi a omezo-
val i svou práci pro firmu. Neopouštím 
řady SVDS a jsem připraven dále pro 
naši organizaci pracovat, jen toto slovo 
předsedy je mé poslední.

Přeji všechno dobré
Jiří Hejlek

předseda SVDS

R ok 2014 se nachýlil ke 
svému závěru a nastá-
vá čas zrekapitulovat, 

co se událo v našem segmentu 
podnikání. Nebude to jednodu-
ché, protože v tomto čase, kdy 
se vracíme do roku 1989 a pře-
mýšlíme o tom, co nám vzal a co 
nám za 25 let dal, se střídají plu-
sy se zápory. Životní prostředí 
v předlistopadovém období bylo 
v   důsledků přeindustrializace 
v některých regionech v kata-
strofálním stavu. My, kteří jsme 
„dříve narození“, si pamatujeme 
na vyplácení sociální dávky, tzv. 
„pohřebného“, odvážení dětí 
v době prázdnin a škol v přírodě 
do oblastí o něco zdravějších, 
mzdová navýšení formou tzv. 
pracovních kategorií, na které 
jsme přispívali my všichni, snad 

jako poděkování za to, že ně-
kteří si dobrovolně ničili zdraví. 
I když popravdě řečeno, ne vždy 
to bylo prostředím kolem nás, 
ale velmi často i způsobem živo-
ta. Před 25 lety bylo Ministerstvo 
životního prostředí (MŽP) zřízeno 
jako ústřední orgán státní správy 
a orgán vrchního dozoru ve vě-
cech životního prostředí. Jak se 
do jeho gesce dostaly suroviny, 
ví snad jen „pánbůh“, protože 
kompetenční zákon svěřil dru-
hotné suroviny, tedy vše co je 
obchodovatelné na trhu a navíc 
je nepostradatelnou výrobní su-
rovinou, Ministerstvu průmyslu 
a obchodu (MPO). Pak zřejmě 
nastoupily „chytré zelené hlavy“ 
a vetkly do vínku zákonu o od-
padech §3, který už od odst. 
1 srší jednou perlou za druhou 

a někdy je obtížné, co si z toho 
vlastně vybrat, aby to bylo as-
poň trochu srozumitelné. Tak se 
stalo, že nevykupujeme důleži-
tou surovinu pro náš průmysl, 
ale obchodujeme s odpadem. 
Pikantní na tom je, že v té době 
jsem u toho byl, ale měl jsem 
na starost jiný rezort a také už 
nevím, jestli to má na svědomí 
Vavroušek nebo Moldán, nebo 
oba. Jednu chvíli se zdálo, že 
Brusel bude ten dlouho oče-
káváný spasitel, jenomže svým 
Nařízením č. 333, místo toho, 
aby vnesl do nakládání s dru-
hotnou surovinu trochu rozumu, 
nasadil tomu spíše pomyslnou 
„korunu“.

Podnikání ve výkupu druhot-
ných surovin má dlouhou tradici, 
mnohem delší, než je existence 

Quo vadis, MŽP?
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MŽP, které vzniklo jako nový „polistopadový“ 
útvar na základě společenské objednávky. 
Nepochybně dobrá myšlenka, ale důsled-
ky pro druhotné suroviny neblahé. Přístup 
k některým surovinám je již téměř nulový 
a tak nové a nové technologie téměř z ka-
ždého odpadu vytěží maximum. Důsledek 
je vidět na každém kroku. Odpady se sta-
ly středem mnoha podnikatelských zájmů 
a to nemůže skončit jinak, než bojem „Kdo 
s koho“, nebo dokonce bojem „Na život 
a na smrt“. Nad všemi se tyčí Brusel s ar-
mádou úředníků, kteří vymýšlejí již dávno 
vymyšlené a členské státy a jejich úředníčci, 
papežštější než papež, si také přisadí. To 
aby bylo vidět, že oni také tomu rozumí. 
A tak my, kteří v tomto segmentu pracuje-
me, dostáváme se, do bludného kruhu, ze 
kterého není úniku a který je pečlivě střežen 
různými zájmy. 

Dlouho slibovaný, „velký“ zákon o odpa-
dech co by zákon o odpadech a zákon o vý-
robcích s ukončenou životností, dospěl do 
již kolikáté fáze věcného záměru. K tomu, 
aby byl co nejkvalitnější a výsledkem široké-

ho konsensu, MŽP zřídilo Pracovní skupiny 
a aby nějak podtrhlo, o jak složitý problém 
se jedná, zřídilo těch skupin hned několik. 
Ze začátku zřejmě jen co by „excelentní klub 
pro zvané“, ale když se začaly objevovat 
další a další organizace, které v tušení, že 
by se mohly dočkat něčeho nekalého, se 
začaly mobilizovat, MŽP rezignovalo a počet 
členů v pracovních skupinách rostl a rostl. 
Jenomže jak rostl, objevovaly se problémy, 
jak tu velkou přehršel názorů, stanovisek 
a požadavků ukočírovat. Když vedení MŽP 
předložilo k projednání Pracovní skupinám 
Zásady fungování kolektivních systémů, 
zřejmě se představy a naděje vkládané do 
Pracovních skupin, jako kumulace snadno 
ovladatelných zástupců různých uskupe-
ní, zhroutily. Pracovní skupiny se dnes už 
prakticky nescházejí a jen sporadicky ko-
respondenční formou jsou jejich členové 
obesíláni. To aby bylo vidět, že MŽP je má 
stále v patrnosti. 

Kolik už těch věcných záměrů zákona 
o odpadech bylo? Ve své kartotéce na-
cházím pokusy o nový zákon o odpadech, 

včetně několika věcných záměrů, již od roku 
2009, kdy jsem se začal o tuto problema-
tiku zajímat. V roce 2005, opět nepochyb-
ně moudrým rozhodnutím a za nemalého 
přispění některých úředníků MŽP a jejich 
externích subdodavatelů se zrodil z  této 
líhně další podivný útvar, patřící spíše do 
před Listopadové doby, než do raného ka-
pitalismu, budovaného v ČR po roce 1989. 

Kolektivní systémy (KS), nejdříve presen-
tované coby nejdokonalejší, nejefektivnější, 
v poslední době také nejzpochybňovanější 
a nejzatracovanější netržní útvary. Aby se 
přece jenom obrousila ke KS nevraživost, 
předhodilo MŽP Pracovním skupinám 
k diskusi materiál, Zásady fungování Ko-
lektivních systémů, jehož nečekanou vý-
bušnost zřejmě nikdo nepředvídal. Ovšem 
na druhou stranu včas zařazená zpátečka 
dala všem snílkům na vědomí, že úředníci 
MŽP to nemysleli s  likvidací KS zase tak 
moc vážně, protože po bouřlivě disku-
tovaných Zásadách, jakoby se propadla 
zem. Ovšem, aby se ti, kterým se půso-
bení v PS stalo koníčkem nenudili, MŽP 
nabídlo stvořit další PS a to PS, která bude 
zkoumat optimální podíl pevných složek 
zabezpečujících skládku. No neberte to. 
Člověk by řekl, že je to spíše úkol pro něja-
ký výzkumák nebo pro starého zkušeného 
skládkaře, který to vysype z rukávu. Poma-
tuji na jedno pravidlo z mé ministerské éry. 
Zkušení úředníci mně říkali, „Když nevíš jak 
dál, tak prostě zřídíš komisi. Ta bádá, na 
problému se pracuje, řešení je na spadnutí 
a ty máš pokoj“. Zdá se, že toto pravidlo 
platí v ještě větší míře i dnes.

Zvláštní jev, který v posledních letech hýbe 
Evropou a na který upozorňují i naši němečtí 
a rakouští sousedé, kterým je radikalizace 
a průnik bojovných kohort starostů do zá-
konodárných útvarů státu, přinesl netuše-
né problémy včetně mocenského nátlaku 
k prosazení jejich zájmů. Pod rouškou zá-
stupných problémů jsou kladeny požadavky 
na změny zákonů a to bez skrupulí a nevy-
bíravě. Myslím, že toho, co převádí vedení 
Svazu měst a obcí, jsme všichni svědky. 
Místo aby svou neschopnost a nezvládání 
situace v  jejich regionech řešily prostřed-
ky, které mají ze zákona k dispozici, hledají 
cesty jak svou úlohu v řešení přestupkových 
událostí minimalizovat, odpovědnost pře-
nést na druhé a přitom ještě na všem co 
nejvíce vydělat.  

pokračování z předchozí strany >>
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Situace MŽP v  této atmosféře nátlaku 
a protichůdných zájmů není záviděníhodná, 
ale je to vrcholný orgán, odpovědný i za ty 
nešťastné odpady, kam z nedopatření, bo-
hužel, patří i druhotné suroviny. Je tedy na 
jeho plné odpovědnosti, kam bude politiku 
odpadů – druhotných surovin, směřovat. 

Ano, čtete dobře. Ale politiku druhotných 
surovin má přece na starosti MŽP. To by-
chom se ovšem vrátili na začátek tohoto 
nekonečného příběhu.

No a co ten dlouho připravovaný zákon, 
který opět dospěl do finální podoby věcné-
ho záměru a byl poslán do mezirezortního 
připomínkového řízení? Připomínkování 
Věcného návrhu o odpadech bylo 18. 11. 
2014 ukončeno a bude následovat vypo-
řádání připomínek. Věcný záměr o výrob-
cích s ukončenou životností bylo možné 
připomínkovat ještě do 24. 11. 2014 a pak 
také bude následovat obvyklý postup. Než 
dorazí oba věcné záměry do vlády, chvíli to 
ještě potrvá. Nicméně snaha obcí a měst 
o vyšší formu účasti na schvalování provo-
zu zařízení k výkupu druhotných surovin je 
vice než patrná. Některá ustanovení kolidují 
s dalšími návrhy, téměř současně projedná-
vanými a další se budou řešit řadou dalších 
vyhlášek (pojištění, seznam kovů, jejichž 
převzetí do zařízení bude omezeno nebo 
zcela zakázáno, atd).  

Co však již ve vládě k projednání leží a co 
mnohé znepokojuje, je Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., 
o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů, kterou v sou-
časné době projednávají pracovní komise 
Legislativní rady vlády.

Navrhovatel uvádí, že „cílem předkládané 
vyhlášky je rozšíření povinnosti provozo-
vatele zařízení ke sběru a výkupu odpadů 
poskytovat úhradu za vykoupené a ode-
brané odpady pouze bezhotovostně na 
všechny kovové odpady uvedené v § 8 
odstavci 2 a 5 vyhlášky“. A dále vyhlášku 
odůvodňuje takto: „Tento přístup umožňuje 
mnohem větší kontrolu této činnosti a mož-
nost dohledání pachatelů trestných činů 
spojených s výkupem odpadů. V případě 
bezhotovostní platby je identifikovatelný 
příjemce této platby a v případě výkupu 
kradených předmětů nebo odpadů může 
údaj o příjemci představovat velmi důležitou 
informaci, jak pro kontrolní orgány v ob-
lasti odpadového hospodářství, tak pro 

orgány činné v trestním řízení. Takovouto 
informaci není v současné době možné 
získat z evidence osob a odpadů vedené 
provozovateli zařízení k výkupu odpadů, 
protože ti zde velmi často uvádějí údaje 
z neexistujících nebo falešných občanských 
průkazů. Nástrojem pro odhalování porušení 
pravidel stanovených touto právní úpravou 
je kontrola prováděná orgány veřejné správy 
(zejména krajskými úřady, obecními úřady 
obcí s rozšířenou působností a Českou in-
spekcí životního prostředí) a dále Informační 
systém sledování toků vozidel s ukončenou 
životností“.

SVDS se ke všem návrhům na změny této 
vyhlášky, kterých od roku 2008 bylo cel-
kem 8, kriticky vyjadřovalo, protože všechny 
směřovaly k nějaké formě zpřísnění podmí-
nek či až k znemožnění výkupu kovových 
a nekovových odpadů a zcela nelogicky 
suplovaly nečinnost či nemohoucnost pří-
slušných státních orgánů. Poslední připo-
mínkové řízení skončilo 26. 9. 2014. Téměř 
měsíc trvalo vypořádání připomínek a 20. 
10. 2014 byl materiál převzat Úřadem vlády 
k dalšímu řízení. Nyní nezbývá, než čekat na 
projednání pracovních skupinách Legislativ-
ní rady vlády, kde možnost významně ovlivnit 
výstupy jsou pro SVDS minimální, nicméně 
existují. Jak se měnil původní návrh MŽP se 
dozvíme z vypořádání připomínek. Původní 
návrh předpokládal zavést bezhotovostní 
styk pouze pro fyzické osoby. Některé resor-
ty požadovaly rozšíření na všechny osoby 
a MŽP tlaku ustoupilo. Původní návrh také 
neuvažoval, že by se bezhotovostní styk 
vztahoval na výkup, všech druhů kovů. Na 
nátlak rezortů MŽP opět ustoupilo a upravilo 
návrh na všechny kovy. 

Některá připomínkovací místa reagovala 
k samotnému návrhu kriticky:

Liberecký kraj reagoval tak, že uvedl: 
„Jako zásadní připomínku je třeba uvést, 
že samotná snaha řešit majetkovou trestnou 
činnost revizemi předpisů určených prioritně 
na ochranu životního prostředí, je zcela irre-
levantní. Čili systémově je řešení nastaveno 
nesprávně“. V podstatě uvedl to, co tvrdí 
v připomínkách SVDS. 

Jihomoravský kraj uvedl podobně: 
„S  předloženou změnou nesouhlasíme 
a považujeme ji vzhledem k připravované 
novele zákona o odpadech za předčasnou 
a neřešící komplexně problematiku výku-
pu kovových odpadů“. A pokračuje mimo 

jiné dále: „Pokud jde o hledisko věcné, má 
být uvedenou novelou vyhlášky dosaženo 
stavu, kdy bude provozovatel zařízení ke 
sběru a výkupu odpadů moci za kovové 
odpady poskytovat úplatu pouze bezho-
tovostně (dosud, jak bylo uvedeno výše, 
se omezení druhu úplaty vztahovalo pouze 
na vyjmenované předměty). Od této změ-
ny si navrhovatel slibuje omezení trestné 
činnosti, krádeží kovů atd., vzhledem k do-
hledatelnosti majitelů účtů, na něž směřují 
platby výkupců kovových odpadů.  Krajský 
úřad se nedomnívá, že tato změna povede 
k uvedeným dopadům. Krajskému úřadu je 
známo, že činnosti „obstarávání kovů“ se 
dějí v rámci určitých komunit organizovaně, 
kdy dochází dokonce k zakládání obchod-
ních společností atd. V takových případech 
bude prokazování souvislosti příchozí platby 
na účtu s konkrétním kovovým odpadem 
nalezeným kontrolním orgánem či orgánem 
činným v trestním řízení ve sběrně značně 
problematické.  Nikdo např. není povinen 
mít bankovní účet, a není zřejmě důvod, 
proč by nemohla osoba předávající kovový 
odpad ve sběrně uvést účet např. osoby 
blízké, jež se pak bude odvolávat na široký 
okruh možných dodavatelů odpadu, aj. Je 
otázkou, zda je možné povinnosti provo-
zovatelů sběren nějakým způsobem upřes-
nit, aby se důkazní břemeno orgánů státní 
správy v těchto případech ulehčilo“. Tyto 
připomínky se vztahují obecně k efektivitě 
omezení plateb za určité druhy odpadů na 
bezhotovostní úplatu. Dále však uvádíme, 

pokračování na následující straně >>
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že věci, které jsou předmětem trestné čin-
nosti, jsou obsaženy v seznamu tzv. vyjme-
novaných předmětů, jejichž zákaz výkupu 
v hotovosti platí již za současného stavu, 
a které byly právě kvůli omezení krádeží 
kovů takto do vyhlášky vloženy. Nevede-li 
tento stav k možnosti vypátrat pomocí úda-
jů o bankovních účtech pachatele trestné 
činnosti, jak by mohlo rozšíření uvedeného 
omezení druhu úplaty na všechny kovové 
odpady pomoci vypátrat pachatele krádeží 
součástí veřejného prostranství, dopravního 
značení či pietních předmětů?  Nebude se 
spíše jednat o zátěž pro dodavatele poctivě 
získaných kovových odpadů jiných, než kte-
ré jsou obsaženy v seznamu tzv. vyjmeno-
vaných předmětů? Těmto občanům novela 
přinese komplikace při vymáhání protiplnění 
například v případě, že druhá strana bez-
hotovostní platbu neprovede, aj. Obecně 
snahu omezit trestnou činnost na tomto 
úseku vítáme. Nedomníváme se však, že 
předložená novela výrazněji přispěje k vyře-
šení problému krádeží kovových předmětů.

Opět názor konformní s presentovaným 
názorem SVDS.

A na závěr si nechávám naše „přátele“ ze 
Svazu měst a obcí, kteří sdělili své připo-
mínky takto:

„Na úvod musíme konstatovat, že úpra-
va výkupu kovů v režimu bezhotovostních 
plateb pro všechny subjekty neřeší zásadní 
problém, a tím jsou krádeže kovových před-
mětů a odpadů, kterými jsou způsobeny 

škody okolo miliardy korun ročně na veřej-
ném i soukromém majetku. V souvislosti 
s podnikatelskými subjekty má toto řešení 
částečné opodstatnění. Je předpoklad, že 
podnikatelské subjekty jsou v zásadě au-
tomaticky kontrolovány finančními úřady 
a není tedy možné vykazovat nezdůvodněný 
zisk. Ani u podnikajících subjektů se však 
nejedná o zásadní řešení, protože bezhoto-
vostním stykem se nijak významně neomezí 
příjem kradených předmětů ve výkupnách. 
To by vyžadovalo zpřísnění kontrol za strany 
státu a případně další omezení výkupu např. 
pouze od profesí, které s kovy nakládají 
při své činnosti (např. elektrikáři, klempíři, 
stavební firmy apod.).

Opatření v podobě bezhotovostního plateb-
ního styku nemá u fyzických nepodnikajících 
osob žádný význam. Fyzická osoba si ban-
kovní účet nebo několik účtů zřídí poměrně 
jednoduše (pakliže jej již nemá) a nikdo nebu-
de žádným způsobem řešit příjmy na takový 
účet. V možnostech stávajících kontrolních 
orgánů není prověřovat tak velký počet fyzic-
kých osob. Nadto nemusí osoba, která se ve 
výkupně prokáže občanským průkazem, být 
totožná s osobou, na jejíž účet bude částka 
připsána. Již nyní se při nelegálním nakládá-
ní s kovovým odpadem běžně užívají buď 
doklady nastrčené osoby, anebo doklady 
kradené. Některé fyzické osoby mohou slou-
žit jako nastrčení „bílí koně“ organizovaným 
skupinám zabývajících se krádežemi.

Navržená novela zákona nejenže brání 

krádežím kovů, ale také snižuje nutnost 
kontrol v této oblasti, přičemž kontrolní 
subjekty se mohou zaměřit na jiné palčivé 
oblasti“.

Již první věta poskytuje zřetelnou infor-
maci, že SMO ČR se ani tato úprava ne-
líbí a přichází s „objevem“ a to, že úprava 
neřeší krádeže a způsobené škody. Na to 
lze pouze poznamenat, že samozřejmě, 
že ne a navrhovatel také tuto připomínku 
neakceptoval. Zkusme se však na chvilku 
zastavit a zeptat se, co tedy SMO chce 
nebo navrhuje? Myslím, že odpověď je 
obsažená v 6 větě a SMO k tomu cíleně 
směřuje. Tím je naprostý zákaz výkupu 
a nejen občanského sběru, ale jakéhokoliv 
odpadu, který se vznikl v  regionu obce. 
Z toho pro SVDS a výkup druhotných suro-
vin plyne jednoznačný závěr. I tato úprava, 
pokud bude přijata, začne být za různých, 
možná i uměle vytvářených situaci, znovu 
otevírána, tentokrát s  jasně definovaným 
požadavkem.

Nepředbíhejme, na našem shromáždění 
k tématu vystoupí specialisté a v diskusích 
i mnozí z Vás. 

Svůj příspěvek jsem začal otázkou. 
Z toho, co se událo v průběhu tohoto roku 
se zdá, že cíl MŽP je jasný a bohužel, po-
platný různým zájmům. No, nic ztraceného 
není, jedná se přece o odpady, kde co 
platilo dnes, zítra může být jinak.

Přeji všem lepší rok 2015
Petr Miller 

pokračování z předchozí strany >>

V září tohoto roku jsme dosáhli absolutního rekor-
du a to jak v návštěvách, tak v počtu otevřených 
stránek.

V září byly naše stránky navštěvovány nejvíce 
v úterý v 09 hod., objem stahovaných dat dosáhl 
maxima kolem poledne. Aby naše www stránky 
si i nadále udržely vysokou návštěvnost, je třeba 

denně obsah aktualizovat tak, aby zájemci na-
cházeli informace a odpovědi, které hledají. To 
bývá často složité, zejména pro nepředvídatelnost 
výstupů z MŽP.  
Stále přetrvává, že ne všichni členové SVDS využí-
vají možnosti vstupu do www stránek. Je to přede-
vším nevyužívání modulu „Diskuse“, jako vnitřního 
nástroje pro výměnu názorů, stanovisek a návrhů. 
Klasický email dlouhou dobu sloužil jako univerzální 
nástroj, IT však nestojí na místě a je třeba vzít na 
vědomí, že jsou k dispozici sofistikovanější nástroje 
komunikace, které bude nutné si osvojit. 

Naše www stránky jsou efektivním mediálním nástrojem a jejich 
význam, jako důležitého a významného informačního media 
o dění v SVDS, stále narůstá.
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PrograM
10. shromáždění Sdružení 
výkupců a zpracovatelů 

druhotných surovin

DopoleDní blok

08.45 – 09.30 presentace
09.30 – 09.35 Zahájení (phDr. J. Hejlek)
09.35 – 09.45  Úvodní slovo moderátora, představení hostů 

a programu
09.45 – 10.15  politika druhotných surovin ČR a její prosazování 

v praxi (Ing. pavlína kulhánková)
10.15 – 10.35 kolektivní systémy – neziskovky se ziskem 
 (Ing. V. knoblochová)
10.35 – 10.45 odpadová politika z pohledu SVDS
 (petr Miller)
10.45 – 11.10  oceňování podniků, kdy, proč a jak  

 (RnDr. Josef knápek)
11.10 – 11.30 Coffee break
11.30 – 12.20  odpadová legislativa z pohledu právníka       
 (JUDr. Zbyněk Zacha)  
12.20 – 12.40  Střední škola služeb a řemesel Stochov       
 (Ing. Jaroslava pichová)
12.40 – 12.45  Shrnutí a závěrečné slovo moderátora k dopolední 

části programu 
12.45 – 13.45 Oběd formou rautu, prostor pro diskuse

přeDStaVení přeDnášeJícícH
PhDr. Jiří Hejlek  předseda SVDS
Ing. Pavlína Kulhánková  ředitelka odboru odpadů, Minister-

stvo průmyslu a obchodu
Ing. Veronika Knoblochová  ředitelka cZepHo, ředitelka společ-

nosti Resolar
RNDr. Josef Knápek   jednatel znaleckého ústavu boHeMIa 

eXpeRtS, s.r.o.,    
Ing. Jaroslava Pichová  ředitelka Střední školy služeb a řeme-

sel Stochov
JUDr. Zbyněk Zacha   advokátní kancelář Váňa, kapalín 

a partneři

oDpoleDní blok

13.45 – 14.10  Zásadní projev předsedy  (phDr. Jiří Hejlek)
14.10 – 15.25  Zpráva o stavu SVDS ( petr Miller)
15.25 – 16.00  Diskuse k situaci po odstoupení předsedy, dovolba 

5. člena výboru nebo dalších členů výboru, vždy 
lichý počet tedy 1, nebo 3 nebo 5, změna stanov

Pokračování dopoledního bloku
16.00 – 16.25 Recyklační průmysl a nepředvídatelnost práva        
 (Ing. petr šulc)
16.25 – 17.00  odpadová legislativa z pohledu ČaoH   
 (Ing. petr Havelka)
17.00 – 17.40  odpad, který přestal být odpadem, aneb co přináší 

oZV obcí od 1. 1. 2015. bezhotovostní platby – 
šikana a ne účinný prostředek. Diskuse 

 (JUDr. aleš Minařík)
17.40 – 18.00 Závěrečné slovo nového předsedy 

přeDStaVení přeDnášeJícícH oDpoleDníHo blokU
Ing. Petr Šulc výkonný ředitel SpDS ČR
Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČaoH
JUDr. Aleš Minařík advokát

úterý dne 25. 11. 2014
Hotel Čertousy, Bártlova 35/10, 193 00 Praha 20 

www.hotel-certousy.cz
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RozhovoR s

Již dva roky pracujete pro ČAOH, řek-
něte nám prosím krátké představení 
ČAOH

Česká asociace odpadového hospodářství 
je největším oborovým svazem firem působí-
cích v odpadovém hospodářství v ČR jako 
takovém. V ČR působí již 17 let. Členové 
ČAOH poskytují služby svozu, recyklace, 
úprav, využití i odstranění odpadů na území 
celé ČR. V současné době má ČAOH více 
než 80 členů, což znamená cca 65 % trhu. 
Roční obrat členských firem se pohybuje 
mezi 17- 20 miliardami Kč. Členové ČAOH 
obsluhují přes 80 000 firem, jakožto pů-
vodců odpadů a dále miliony obyvatel ČR 
prostřednictvím smluv s obcemi. Hlavním 
cílem ČAOH je kvalitní a udržitelné odpa-
dové hospodářství v podmínkách volného 
trhu a rozvoj takových technologií a služeb, 
které budou původcům odpadů zajišťovat 
kvalitní služby za akceptovatelné ceny. To 
vše s respektem k potřebě splnění evrop-
ských odpadových cílů. 

Jak vnímáte situaci v odpadovém hos-
podářství ČR?

V České republice byla doposud situace 
týkající se odpadového hospodářství poměr-
ně stabilní, uvidíme, jak se to bude vyvíjet do 
budoucna s ohledem na právě připravované 
legislativní změny. ČR se většinově daří pl-
nit závazné cíle stanovené Evropskou unií 
a v některých ukazatelích se dokonce řadí na 
přední příčky v Evropě. Z celkové produkce 
cca 30 milionů tun odpadů se v ČR daří 
využívat celých 78 %. Co se týká produkce 
komunálních odpadů má ČR šestou nejnižší 
produkci a v tomto prioritním parametru jsme 
tedy také velmi úspěšní. Daří se rovněž po-
stupně snižovat objem odpadů ukládaných 

na skládky a zvyšuje se míra recyklace. Za 
posledních pět let se na skládky uložilo o mi-
lion tun odpadů méně a míra recyklace ko-
munálních odpadů je cca 30%. Velmi úspěšní 
jsme v zajištění sběru a recyklace obalových 
odpadů, zde patříme na špici celé EU. Určité 
rezervy jsou stále ve využití biologicky rozlo-
žitelných odpadů, ale aktuálně prosazené 
povinné třídění této složky by mělo situaci 
značně pozitivně posunout.

Co je pro ČAOH klíčovým cílem?
Základem je prostředí volného trhu. Na-

stavení odpadového hospodářství v ČR je 

doposud založeno na volném tržním pro-
středí a soutěži poskytovatelů služeb (až na 
některé výjimky, jak např. zpětné odběry). 
To zajišťuje nízkou míru nákladů za služby 
odpadového hospodářství pro původce od-
padů ve srovnání s dalšími státy EU. Stále 
zde však existují vysoké tlaky na centralizaci 
řízení toků odpadů, na další legislativní ome-
zování odpadářských zařízení apod. Tyto 
nové strategie jsou známé pod zkratkou 
ISNO – integrované systémy odpadového 
hospodářství. ČAOH není proti integraci 
odp. zařízení jako takové, ale ISNO v čes-
kém pojetí je bohužel o něčem jiném, je 

6

Petrem Havelkou, výkonným ředitelem 
České asociace odpadového hospodářství
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o svázání tržního prostředí a řízení odpa-
dového sektoru a toků odpadů tzv. shora. 
To je velmi nebezpečné jak pro odpadový 
sektor, tak pro původce, pro které je tato 
cesta také jednoznačně dražší.

Kam by dle ČAOH mělo odpadové hos-
podářství směřovat?

Souvisí to s mou předchozí odpovědí. Ur-
čitě bychom si měli zachovat tržní prostředí 
a doufám, že se to podaří, jednoduché to 
ale jistě nebude, a to myslím velmi vážně. 
I přes to věřím, že v budoucím období se 
podaří obhájit dosavadní soutěžní nastavení 
a také směřování vývoje do lokálních inves-
tičně nenáročných zařízení na zpracování 
odpadů. Zde, tak jako doposud, by měly být 
odpady dále tříděny, upravovány a připravo-
vány na další způsoby využití (materiálové, 
energetické). Budoucí potenciál vidíme také 
v cestě výroby paliv z odpadů a jejich ener-
getického využití v k tomu určených zdrojích 
jako jsou cementárny, teplárny či elektrárny, 
a to při plnění přísných evropských limitů na 
ochranu ovzduší. 

Aktivní jste i v oblasti energetického vy-
užití odpadů, jaký je váš názor na spa-
lovny v ČR

Ano, v ČR jsou nyní tři spalovny komu-
nálních odpadů s celkovou kapacitou cca 
650 000 tun a ve výstavbě je další spalov-

na s kapacitou cca 100 000 tun odpadů. 
Spalovny jsou technologicky a environmen-
tálně velmi vyspělá zařízení s minimálním 
dopadem znečištění na své okolí. Realitou 
je však fakt, že cca jednu třetinu zpracova-
ného množství je třeba, jakožto nespalitelný 
zbytek, vyvést na skládku. Na každých 100 
000 tun je to cca 30 000 tun odpadu. Jejich 
další nevýhoda je to, že se jedná prakticky 
o nejdražší způsob, jak naložit s odpadem. 
Průměrná cena za spálení jedné tuny od-
padu se pro evropské státy uvádí v částce 
cca 100 Euro, tedy cca 2750 Kč. Přitom 
současné celkové náklady na odpadové 
hospodářství v ČR na jednoho občana a rok 
jsou mezi 850 – 900 Kč. V podmínkách ČR 
se proto stavba dalších spaloven odpadů 
nejeví jako ekonomicky zcela racionální, 
bez citelného navýšení poplatků původcům 
odpadů. Pro takové navýšení zde však není 
reálný prostor zejména s ohledem na soci-
ální dopady takového zdražení. Stejně tak 
Evropská unie aktuálně nevnímá dotační 
podporu spaloven v ČR jako vhodnou cestu 
a doporučuje zaměření spíše na další úpravy 
odpadů a recyklaci. Jak už jsem říkal, pro 
energetické využití odpadů nabízíme cestu 
úprav odpadů, jejich třídění a výrobu paliv 
z odpadů a jejich využití v k tomu určených 
energetických zdrojích. Podobně jako je 
tomu i v jiných státech EU. Tato cesta je 
nákladově pro původce znatelně výhodnější 

a vede ke splnění evropských cílů. Zároveň 
také na rozdíl od spaloven neohrožuje míru 
recyklace, ale procesem úprav odpadů jí 
naopak napomáhá.

Několik slov na závěr
Podle mého názoru je nyní nutné, aby 

odborná veřejnost dostatečně vysvětlo-
vala výhody stávajícího tržního nastavení 
OH. Jsem rád, že v sektoru OH jsou i další 
partnerské organizace sdružující řadu fi-
rem, které nakládají s odpady a další vývoj 
v sektoru jim není lhostejný. Nyní, v době 
přípravy legislativy na další dlouhodobé 
období, je třeba se aktivně na těchto vě-
cech podílet a přispět k nalezení racionální 
a funkční cesty, jak v odpadovém hospo-
dářství dál. Kromě shora již uvedeného ak-
tuálně rezonují také otázky typu správného 
nastavení fungování kolektivních systémů, 
systému zpětného odběru, fungování sbě-
ren a další a další podstatné věci. Těší mě, 
že většina odpadářských asociací v těchto 
oblastech nachází poměrně širokou shodu 
na vhodném budoucím řešení. Věřím, že 
pokud budeme v rámci přípravy legislativy 
aktivní a na základě zkušeností z praxe bu-
deme nabízet racionální a efektivní řešení, 
že se nám podaří i v dalším období navázat 
na dosavadní kvalitně fungující odpadové 
hospodářství v ČR a že zde bude prostor 
jej dále rozvíjet.

pokračování na následující straně >>

7

J. Mrázková - AKOPA
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Vážení kolegové a příznivci či oponenti 
recyklačních firem, dostal jsem prostor 
od SVDS představit naší společnost Pra-
gonet trade s.r.o. v širších souvislostech, 
proto mi dovolte to opravdu pojmout 
hodně ze široka, snad se v tom neztra-
títe vy ani já ...

Je rok 1989, myslím, že konec listopadu 
nebo začátek prosince. V 7 třídě základní 
školy nosím důležitě trikoloru a při hlou-
pých dotazech naši učitelů proč to děláme 
se snažíme odpovídat dospěle a chytře. 
Shovívavé pohledy nad našimi odpověďmi 

chápu až nyní. Ale co, podíleli jsme se na 
změně dějin.

Obdivně jsem koukal na skupinu neohro-
žených, kde se pohyboval i pan Miller, nyní 
důležitá persona i našeho sdružení a přál si 
vše co všichni okolo.

Najednou přišlo do módy slovo podnikatel a 
podnikání. Všude se začali prohánět muži ve 
fialových kalhotách a sakách. Uniformu jsem 
chtěl samozřejmě vlastnit též a po nastoupení 
na střední školu s oborem obchodník - pod-
nikatel jsem si ji konečně pořídil také a snil 

o své kariéře podnikatele. Nic jsem neviděl 
jako problém a i své spolužačce jsem slíbil 
do třiceti svých let Ples v opeře, protože to 
bylo jasné. Budu podnikat!

Ještě přede mnou stála maturita, snad 
vysoká – to se nepovedlo a vojna, a pak 
už trh čeká na svého hráče. Když jsem na 
vojně skončil v Dobříši, kde by mě napadlo, 
když valím domů na opušťák, že v Mníšku 
pod Brdy přes který jezdím, sedí u stolu moji 
budoucí společníci a přátelé i oponenti. Pak 
to přišlo. Návrat z vojny a ejhle, jak to, že na 
mě nikdo nečeká.

Pragonet trade s.r.o.  
v čase tam a zpět

Představujeme naše Členy
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Mnoha činnostmi a pokusy mě nakonec 
do světa podnikání vytáhl můj bratr, tedy 
jemu velký dík, vše ostatní jsem se naučil 
a vydřel sám, ale tu šanci že mi dal, to mu 
už nikdo  neodpáře.

Školní obchodník podnikatel mě bohužel 
nic nenaučil, což mi ukázal první den pod-
nikání - jednání s lidmi, zaměstnanci, našimi 
zásobami, atd. Byl to šok a roky učení, což 
musím říct, že nyní se učím víc než kdy dřív. 
Trh se mění tak rychle, že kdo věří, že může 
podnikat podle svého vzoru z roku 2005, tak 
mi ho je líto, v našem oboru od roku 2008 
neplatí, co platilo včera a každý měsíc je 
jiný a převratný.

Ale píše se rok 2002, my s bratrem přestá-
váme vnímat společný podnik jako společný 
a firma Pragometal s.r.o., a její management 
sídlící v Mníšku pod Brdy mi dává šanci 
v podobě nově vzniklé společnosti Pragonet 
trade s.r.o.  Určení podílu na 50 % mi dává 
konečně možnost se stát podnikatelem. 
Ale ani to nebylo jednoduché. Založit firmu 
od rozhodnutí nám trvalo přesně 9 měsíců 
a naše plány se stále odkládaly. Děkuji, že 
za 25 let jsme schopni založit firmu za 30 
dní a „nechápu“ ty odvážlivce, například ze 
Skandinávie, kde to jde za 3 dny.

28. října roku 2003, je náš památný den, 
kdy jsme založení a já se svými zkušenostmi 
a plány, se pouštím budovat firmu. Máme 
jednoho, tři zaměstnance, smělé plány a vše 
před sebou. Obrat je ve statisících a mili-
onech.

Otevíráme provozovnu v Ústí nad La-
bem a podepisujeme smlouvu na provoz 
v Liberci. Protože jsem univerzální člověk 
„na vše“, začínám zařizovat provozní řády. 
Jaká pohoda, provozní řád píši sám a má 
cca 8 stránek a logicky popisuje vše, jak to 
u nás probíhá s propojením s legislativou, 
která se trošku zrovna mění ... nyní zjišťuji, 
že novelizace zákona o odpadech probíhá 
co čtvrt rok a novelizace logicky nenavazují 
na předešlé úpravy. No bojujeme, zaměst-
náváme jednoho a pak druhého člověka na 
ekologii a komunikaci s úřady a věřím, že 
když to chci dělat takto a hromada konku-
rence to zatím vůbec neřeší, budeme mít 
na vrch. Ale naši lidé zatím jen brání firmu 
před pokutami a nesmyslnými požadavky 
úřadů. Na poradách zjišťuji, že provozní 

řád má místo osmi stran, deset, čtrnáct, 
dvacet a nyní kolem 40 stran a pomalu 
se v tom ztrácíme. Dnes máme čtrnáct 
provozních řádů po celé republice a ani 
jeden není schválen, jako ten předešlý a 
stránky jen rostou a rostou. Kde je přimě-
řenost, pomoc podnikání a podnikateli? 
Kolem nás se kontroly jen točí a útočí, pak 
jedete kolem na černo otevřených sběren 
druhotných surovin, kam se i úřady bojí 
vejít a nikdo je nekontroluje, oleje tečou do 
země, baterky leží všude a já si postesknu, 
proč jsem to chtěl dělat poctivě – proč mi 
babička říkala s poctivostí nejdál dojdeš 
a já jí, bláhovec, věřil...

Zaměstnáváme čím dál tím víc lidí, školí-
me je, vytyčujeme směr. ovlivňujeme jejich 
životy a snažíme se jim být oporou. Náhle 
přichází první škody a neschopnost vymá-
hat své oprávněné nároky a rozčarovaní 
z toho, že státní správa Vám není oporou ...

Nyní, když k nám dorazí úřady na organi-
zovanou kontrolu tak proti nám v personě 
jednatele a člověka, který to má u nás na 
starosti sedí až 15 úředníků, kteří nám říkají 
že neznalost zákona neomlouvá a často se 
nám stane, že po debatě s nimi opravdu 
zjistíme, že zákon neznají, ale to nikdy ne-
přiznají. Model, například rakouský, kde je 

úředník partner, který vám pomáhá a radí, 
je pro nás chimérou.

Prochází v letech další změny zákona, 
nikdo z nás už je ani nepočítá a už nás to 
ani nepřekvapuje. My je implementujeme 
do praxe a často si říkáme kdo ty zákony 
tvoří, zda někdy byl na tom jednom malém 
středisku v zapadlé obci či v hutích které 
zaměstnávají tisíce lidí.

Dnes máme obrat kolem 250 miliónů a za 
skupinu 500 milionu, odtaháme do hutí zde 
i v zahraničí přes 26 tisíc tun železa a 2500 
tisíc tun barevných kovů, zaměstnáváme 
přes 60 lidí bez koruny dotace a odvádíme 
to co máme, nikoho se  neptáme jaká je 
burza a proč je takový kurz koruny, snažíme 
se nebýt na obtíž a společnosti přinést další 
pozitiva jak je nyní moderní říkat, přidanou 
hodnotu. Za těch 11 let se nám to podle 
našeho názoru daří, avšak jak je na nás nyní 
koukáno ???!!! Jsme ti, co tady organizují 
zločin, vykrádáme městský majetek a jsme 
to zlo, které funguje napříč republikou. Proč 
se však nikdo nekouká, že jedno špatné 
výběrové řízení ve městě, které vede k akci 
já na bráchu a brácha na mě dochází k vět-
ším škodám než těmito krádežemi, máme 
začít označovat své oponenty z měst a obcí 
stejně jako to dělají oni nám?
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Co po nás chcete, je častá otázka při de-
batách a rozhovorech, my říkáme nic víc, 
než přehledné a předvídatelné podnikatel-
ské prostředí, abychom dále mohli zaměst-
návat lidi, investovat, sociálně vylepšovat 
své okolí a dostávat za přidanou hodnotu 
společnosti svůj díl. Bohužel, pravdou je, že 
místo toho nyní čelíme neustálým útokům 
jak nás omezit, zakázat, šikanovat ... Oprav-
du chcete, aby zde skončili malí a střední 
podnikatelé a abychom byli republika za-
městnanců, kterým kdykoliv můžou zvýšit 
odvody do státního rozpočtu? Lidé, kteří mi 
říkají, že se jich to netýká a že je to vlastně 
správné, by se měli připravovat na to, že 
i jejich koníček, druh podnikání, bydlení, se 
přestane někomu, kdo je náhodou dočasně 
nahoře, líbit a dostanou  se do stejné situaci 
jako my. Tady už nejde jen o nás výkupce, 
tady jde přece  o princip svobody

Tak a teď zase zpět v čase jak název článku 
napovídá. Končili jsme s diktaturou, někdo 
víc a někdo míň. Já bych neměnil status 
ve kterém se nyní nacházíme, ale množství 
zákonů a vyhlášek, co nás začínají omezovat 
na všech úrovních našich svobod, to  jsme 
přece nechtěli. Nechtěli jsme prostředí, kde 
nevíte co bude zítra a když to náhodou víte 
tak to víte hodinu do předu ... Nechtěli jsme 
stát, aby nám pomáhal, ale ať nám aspoň 

nehází klacky pod nohy. Chtěli jsme stát, 
který nás nechá žít a my mu odvedeme co 
mu patří a za to nám bude oporou. V různých 
oborech se nyní díváme na to jak je jejich 
podstata likvidována a nahrazována spole-
čenským zájmem ... je snadné toto přenést 
z EU a zaštitovat se tím, ale proč je nyní Ev-
ropa zastaralá a konkurence neschopná??? 
Myslíte že je normální diktovat zahnutí okurky 
pro prodej v obchodě a žlutost banánů?

Myslím a jsem přesvědčen že i v roce 
1948 bylo společenským zájmem nástup 
komunismu, ale kdyby soudruzi věděli co 
to v letech přinese, tak kromě fanatiků by 
pro to nikdo nebyl.

I my jsme nyní na důležitém milníku, při-
pustíme pomalý a plíživý nástup diktatury 
zaštítěnou pseudodemokratickým spole-
čenským zájmem anebo budeme hájit naše 
svobody i za cenu ústupků a kompromisů, 
které k dialogu patří. Chceme vytvářet spo-
lečné prostředí, které nebude založeno na 
krádežích a zločinu, ale k tomu musí vést 
cesta dialogu a spolupráce. Nyní jsme sta-
věni jen do situací, kdy se rozhoduje o nás 
bez nás. 

Někdy mám pocit, že jsme za 25 let vzali 
všem naděje. Vše se zpřísňuje, všude se 

něčemu zamezuje, kdy naposled jsme četli 
pozitivní zprávu, že státní správa umožnila 
snížení nároků na nás jako na občany či 
podnikatele. Jsme nyní v situaci, že plníme 
zákony a vyhlášky, které, když tam nebude 
absolutní zákaz, není nikdo už ani schopen 
zkontrolovat. Chci ale věřit, že zvítězí rozum 
nad populismem a že to co jsme budovali 
roky nám nikdo nesebere či jak je nyní ak-
tuální oprášeným termínem, „neznárodní“ 
během jednoho hlasování ve sněmovně, 
senátu či zastupitelstva v obci. I naši opo-
nenti za kauzami, které je iritují, uvidí i lidské 
osudy, sny a vize. My jsme v SVDS absolutní 
nováčkové, věřili jsme naivně jak vše změní-
me a že na mé a naše názory všichni čekají. 
Vystřízlivěl jsem rychle. Organizovat se má 
smysl, neboť naše pověst o Přemyslovi nás 
učí, že jeden proutek se zlomí ale tři už ne. 
Je to naše demokratické právo i v širokém 
názorovém střetu dát nejevo, že tu jsme 
a že nás musí brát vážně. Často vidím, že 
si každý myslí, že zvládne víc sám přes své 
jedinečné známe, věřte nebo ne, ale v politi-
ce při tvoření zákonů a vyhlášek to tak není.

Omlouvám se, že jsem úplně nepředstavil 
naši společnost ve světle, které by si zaslou-
žila, ale obávám se, že za rok tady třeba ani 
nemusíme už být pokud pár zabedněných 
hlav nezačne uvažovat jinak a proto jsem 
zvolil jiný obsah článku ... Dále se musím 
omluvit své spolužačce, že jsem ji ještě ne-
vzal na ples v opeře, ale život a podnikání je 
bez známostí nějak těžší než jsem očekával.

Zamysleme se všichni, jak příznivci a opo-
nenti, kde je hranice demokracie a svobody 
proti společenskému zájmu, když v jeho 
prospěch jsme nevyčerpali skoro žádné 
možnosti.

Martin Bílek – jednatel
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Zpracování informačního letáku (stanoviska) k ústavnosti 
obecně závazných vyhlášek měst, která se na svém 
území snaží zamezit odkládání kovů do sběren a výku-

pen surovin tím, že jako jediné místo pro odkládání kovů určí 
v obecně závazné vyhlášce sběrný dvůr provozovaný obcí 
(Bohumín, Karviná, Chomutov, Ostrava, Havířov a další). Tento 
informační leták by mohl být vyvěšen na jednotlivých výkupnách 
a obsahovat stručný návod pro pracovníky výkupen a  jejich 
klienty k tomu, jak v dané situaci postupovat. Právní úprava 
těchto obecně závazných vyhlášek není úplně stejná a každé 
město k tomuto problému přistupuje trochu jinak. Vlastní 
zpracování informačního letáku tak bude muset být koncipo-
váno individuálně pro specifické oblasti. V odborné právnické 
veřejnosti se objevují jak názory, které považují předmětné vy-
hlášky za protiústavní, tak i názory, které je shledávají ústavně 
konformními. I když se budeme snažit zdůrazňovat argumenty 
svědčící o protiústavnosti vyhlášek, tak nám nezbývá než 
respektovat, že konečné slovo může mít v této otázce pouze 
ústavní soud. I kdybychom však připustili, že předmětné vyhláš-
ky jsou ústavně konformní, tak v odborné veřejnosti převládá 
názor (byť je tento názor odůvodňován různě), že pokud chce 
občan kovové předměty prodat do sběrny či výkupny, nic mu 
v tom dle zákona o odpadech nebrání a vyhláška jej v tomto 
směru nemůže omezovat. Mezi hlavní argumenty na podporu 
tohoto závěru patří tyto: 

a)  Fyzické osoby mohou s kovy do doby jejich odložení ve 
sběrném dvoře naložit v souladu se zákonem o odpa-
dech, což znamená i kovy prodat do sběrny či výkupny 
surovin. Určení sběrných dvorů jako jediných míst pro 
odkládání komunálního odpadu v obecně závazné vy-
hlášce tak neznamená, že fyzické osoby nebudou moci 
prodat kovy do sběrny či výkupny.

b)  Obce nemají dle současné právní úpravy možnost 
zamezit obecně závaznou vyhláškou prodeji kovů do 
sběren a výkupen. Obce mají povinnost zastupitelstvem 
schválenou obecně závaznou vyhlášku zaslat nepro-
dleně po dni jejího vyhlášení Ministerstvu vnitra, které 
v případě, že odporuje obecně závazná vyhláška obce 
zákonu, vyzve obec ke zjednání nápravy. Nezjedná-li 
obec nápravu do 60 dnů od doručení výzvy, rozhoduje 
Ministerstvo vnitra o pozastavení účinnosti této obecně 
závazné vyhlášky. Není–li ani potom zjednána náprava, 
podává Ministerstvo vnitra návrh na zrušení takové 
obecně závazné vyhlášky k Ústavnímu soudu. 

c)  Obecně závazné vyhlášky obcí mohou regulovat pouze 
komunální odpad, který vzniká na území dané obce při 
činnosti fyzických osob (a nikoli odpad, který by vznikal 
na jakémkoli jiném území). 

d)  Obecně závazné vyhlášky obcí by měly být vykládány 
tak, aby byl zachován předmět úpravy při respektování 
a zachování práv občanů. 

e)  Povinnost občana odevzdat odpad v systému tříděného 
sběru zavedeného obcí se dostává do rozporu s čl. 
11 odst. 1 Listiny základních práva a svobod, který 
garantuje každému právo vlastnit majetek. Podle zá-
kona o odpadech je umožněno podnikajícím fyzickým 
osobám a všem právnickým osobám bez jakýchkoliv 
překážek jimi produkované odpady, resp. jejich část 
zpeněžit, to samé by se tedy nemělo upírat fyzickým 
osobám – občanům.

f)  Obecně závazné vyhlášky obcí se v žádném případě ne-
mohou vztahovat na podnikatele, tedy na žádné OSVČ, 
zaměstnance, pracovníky nebo osoby pověřené jinou 
podnikající fyzickou osobou nebo právnickou osobou. 

g)  Obecně závazné vyhlášky obcí se nemohou vztaho-
vat na veškerý kovový odpad, ale jen na ten, který je 
komunálním odpadem. V případě, kdy nelze odpad 
jednoznačně zařadit podle Katalogu odpadů, rozho-
duje o takovém zařazení na návrh obce s rozšířenou 
působností přímo ministerstvo.

h)  Obecně závazné vyhlášky obcí se nemohou vztahovat 
na odpad, který přestal být odpadem proto, že byl 
předmětem využití, a existuje pro něj trh a poptávka.

i)  Sám zákon o odpadech přímo stanoví, že  fyzická oso-
ba je oprávněna i komunální odpad využít přednostně 
v souladu se zákonem a teprve, když to není možné, 
ho odevzdat v  rámci systému likvidace komunálního 
odpadu. Využitím odpadu je např. i jeho vytřídění a pří-
prava k recyklaci.

Právní poradna



Svaz průmyslu druhotných  surovin ČR 
sdružuje právnické osoby podnikající v ob-
lasti sběru, výkupu, úpravě a zpracování 
druhotných surovin. SPDS se řídí  Etickým 
kodexem a svou činností spoluvytváří trans-
parentní a nediskriminační podmínky pro 
rozvoj recyklačního průmyslu v ČR. SPDS 
zastupuje své členy již 48 let. 

SPDS je respektovaným a vlivným sub-
jektem v legislativním procesu. SPDS svými 
aktivitami zabránil negativnímu legislativnímu 
vývoji v oblasti sběru a výkupu odpadů. 
SPDS má velmi dobré vztahy s MPO a no-
vým vedením MŽP, zejména pro svůj odbor-
ný a věcný přístup, důsledné, ale korektní 
hájení zájmů členů. 

Posláním SPDS je vykonávat činnosti ve 
prospěch odborných, obchodních, právních 

a společenských zájmů svých členů. Člen-
skou základnu tvoří zejména střední a velké 
firmy, působící ve všech oblastech průmyslu 
druhotných surovin, jejichž souhrnný roční 
obrat přesahuje 15 mld. Kč, což je více jak 
třetina obratu odvětví.  Průmysl druhotných 
surovin patří v ČR historicky mezi tradiční 
obory hospodářství, a proto usilujeme o po-
silování pozice tohoto environmentálního 
oboru v rámci českého průmyslu.

Svaz průmyslu druhotných surovin vyža-
duje na orgánech veřejné správy trvalý, kon-
tinuální zájem, snahu a odbornou schopnost 
vytvářet reálné rozvojové strategie recyklač-
ního průmyslu a vytváření odpovídajících 
podmínek pro podnikání v oboru druhot-
ných surovin v ČR.
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SPDS je klíčovým pilířem udržitelného 
hospodářského rozvoje

Členy Svazu průmyslu druhotných surovin 
jsou lídři v dodávkách druhotných surovin. 
Obrat členských firem SPDS je téměř 15 
mld. Kč a představuje více než 1/3 celko-
vého obratu firem v průmyslu druhotných 
surovin. Členové svazu nakládají zejména 
s kovovým šrotem (83% hmotnosti) a papí-
rem (14% hmotnosti), sklem, plasty a texti-
lem. Celková hmotnost druhotných surovin, 
se kterými členové SPDS nakládají je více 
než 1,5 mil. tun za rok, což představuje 
téměř 40% hmotnosti všech druhotných 
surovin, se kterými nakládají všechny firmy 
v oboru.

Mezinárodní působení SPDS
Na mezinárodní úrovni má SPDS důleži-

té postavení v rámci evropských struktur. 
SPDS je národním členem B.I.R. (Bureau 
of International Recycling). Členy B.I.R. jsou 
světoví lídři v dodávkách surovin). SPDS je 
národním členem v bvse - Bundesverband 
Sekundärrohstoffe und Entsorgung (Spol-
kový svaz pro druhotné suroviny a nakládání 
s odpady). SPDS spolupracuje s Evropskou 
komisí v rámci rejstříku transparentnosti.

Podpora členů svazu a priority svazu
Členům poskytuje především informační 

servis, cíleně zaměřený na segment oboru 
sběru, výkupu, úpravy a recyklace druhot-
ných surovin. Jedná se novinky z oblasti 
legislativy, marketingu, vzdělávání, podpory 
exportu, obchodních statistik (ČR i zahra-
niční), dotací apod. Informační servis se řídí 
principy relevantnosti a zajímavosti (využitel-
nosti) a kompaktnosti informací. 

Mezi priority SPDS  patří i propagace 
svých členů a prosazování odborných zá-
jmů  členů vůči vládě, parlamentu a dalším 
institucím ve všech oblastech své činnosti, 
a to především v médiích, v rámci připo-
mínkového řízení k nové legislativě, dále 
prostřednictvím své aktivní účasti v porad-

SPDS ČR

Působnost členů SPDS
(%hm.)
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•   Při jedné kontrole Inspekce životního prostředí jsem se zeptal, proč 
v poslední době takový zápal a nadšení při kontrole. Odpověď: 
společenská poptávka a nařízení ředitelky oblastního Inspektorátu. 
(No vida, i strach pani ředitelky o židli se schová za společenskou 
poptávku…)

•   Hodnota výkupu za papír se pohybuje již od 2.- Kč. Není jich mnoho, 
ale jsou. Pro příjemce bude bezhotovostní platba radost: za příjem na 
účet 3.- Kč, výběr z bankomatu 5.- Kč, výdělek -6 Kč. Kdybych dal ty 
2Kč ze své kapsy to bych taky nepochodil, to by si Inspekce smlsla. 
(A co teprve finančák za nezdaněný příjem obdarovaného)

•   Senátor a starosta Bohumína Vícha jedním dechem řekne, „vnímám 
tíživou sociální situaci i to, že selhala státní správa….“, ale druhým už 
kupí nápady jak to řešit, ale na úkor někoho jiného a aby to především 
jeho moc nebolelo. 
(No, ale o tom je přece politika)

•   Myslím si, že státní úředník by měl aspoň budit zdání kompetentnosti 
a svými výroky nepřispívat k repertoáru divadla Járy Cimrmana. 
(Vícho, Vícho, ty jsi tomu zase dal)

•   V nesmyslném rozhodování v cause „odpady“ hraje přesvědčení 
o vlastní velikosti a dlouhý pobyt na výsluní politických funkcí a ve 
volených orgánech, které jsou vždy odtržené od běžného života. Pokud 
takovému člověku odporujete, pak je to stejné, jako když berete dítěti 
hračku.  

(Ale ono se to změní, máme nové politiky a ti to prostě zařídí, že ANO? 
Odkud že je ten Brabec?) 

•   V minulosti navrhovali lidovci za třetí trestný čin doživotí. Vzhledem 
k tomu, že za všechno mohou výkupci druhotných surovin, není daleko 
doba, kdy se budou naše věznice plnit. 
(A nastane ráj pro sběrné dvory. Opravdu?)  

•   Prezident Zeman perlí, kudy chodí. V severomoravském kraji utrousil, 
že podporuje zákaz výkupu kovů.  
(Myslím, že si občané tohoto kraje oddechli. Neřekl nic 
nepublikovatelného) 

•   Na konferenci „Asekol“ připustil jeden právník (redakce jméno zná), 
že nutit občana aby odevzdal svůj majetek (rozuměj kovový odpad) 
zadarmo, může být považováno za znárodnění, ale v konečném 
důsledku je to pro občany kladná zpráva. 
(U nás v kovárně bychom řekli „To by blbej neřek, kdyby mu hubu 
roztrh“)

•   MŽP si nedříve chtělo vyslechnout 12.11. info, o čem že bude 
naše shromáždění, aby tak mohlo uvážlivě rozhodnout, jestli je 
účast vhodná. A ejhle, přišla info, že nelze přijmout v nabízený čas 
zástupce SVDS s dodatkem, že všichni včetně všech ředitelů jsou tak 
zaneprázdnění důležitými úkoly až do 26. 11. 2014. 
(Roztomilé, naše shromáždění se koná 25.11. Co by se dělo, 
kdybychom ho posunuli na 27.11.???)

Z pera našich členů

ních orgánech ministrů, v hodnotitelských 
komisích a odborných výborech. Orientuje 
se i na spolupráci s veřejnou správou na 
úrovni krajů, měst a obcí.

Svaz podporuje rovněž technické inovace. 
Proto je SPDS odborným garantem soutěže 
organizované pod záštitou ministra průmys-
lu a obchodu o nejlepší inovační počin v ob-
lasti výkupu, zpracování druhotných surovin 
a inovační výrobek z druhotných surovin. 

Zastoupení SPDS v poradních orgánech
SPDS má zástupce v Radě vlády pro ener-

getickou a surovinovou strategii a předsedá 
Radě pro odpadové hospodářství tripartity.  
SPDS je rovněž členem Rady pro odpadové 
hospodářství ČR. SPDS předkládá zásadní 
stanoviska a názory za segment zpracování 
druhotných surovin v odborných týmech 
vlády a ministerstev. Podkladem pro sta-
noviska SPDS jsou především názory a do-
poručení členských firem z praxe a rovněž 
výsledky nezávislých průzkumů.

SPDS je zakládajícím členem SUCO, 
Sdružení pro udělování certifikátu odborný 

podnik pro nakládání s odpady. Prostřednic-
tvím SUCO je členem European Association 
of Societies for Certification of Specialized 
Waste Management Companies (EVGE), 
usilující o prosazení jednotných standardů 
na získání certifikátu v celoevropském hos-
podářském prostoru a platnost certifikátu 
na celoevropské úrovni. Certifikaci Odborný 
podnik pro nakládání s odpady využívají 
zejména firmy, obchodující s odpady a dru-
hotnými surovinami s německými firmami, 
kde certifikace „Entsorgungsfachbetrieb“ 
výrazně zjednodušuje obchodní vztahy.

Od roku 2013 se počet členů SPDS zvýšil 
o 100 %, což dokládá zajímavost tohoto 
subjektu především pro velké hráče recy-
klačního průmyslu. Postupně se zvyšuje 
i poměr nekovových komodit v rámci bilan-
ce látkových toků členských firem. 

Letem šrotaŘsKÝM svĚtEM
Letem šrotaŘsKým svĚtEM
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Představujeme naše Členy

O společnosti ARCIMPEX s.r.o., jsme 
si povídali s panem Ing. Jakubem Sla-
mjákem.
Pane Slamjáku, vašim vstupem do Sdru-
žení výkupců a zpracovatelů druhotných 
surovin (SVDS), jste naše sdružení vý-
znamně posílili. Ještě než našim čtená-
řům vaší firmu ARCIMPEX představíte, 
dovolte mi otázku. Proč se vaše vedení 
rozhodlo vstoupit do SVDS? Co bylo tím 
hlavním motivem?  

Motiv je myslím zcela zřejmý. Dlouho-
době neujasněná koncepce odpadové 
problematiky, nesmyslné zahrnutí druhot-
ných surovin do zákona o odpadech a tím 

i pod Ministerstvo životního prostředí, které 
pod vedením ministrů z různých politických 
stran jakoby skáče ode zdi ke zdi. Nako-
nec, více než 40 x novelizovaný odpadový 
zákon je toho tím nejlepším svědectvím. 
V roce 2008 začaly sílit aktivity, které jed-
noznačně ohrožovaly podnikání a zejména 
naše nemalé investice, které každý, kdo 
chce v této branži obstát, musí do pod-
nikání v segmentu výkupu a zpracování 
druhotných surovin vkládat. Proto jsme se 
začali rozhlížet kolem sebe a hledat firmy, 
které to pociťovaly stejně. 

V roce 2013 se představilo na Ostravsku 
SVDS jako subjekt, který nejen presentoval 

smysluplné kroky k zachování našeho pod-
nikání, ale také již měl za sebou konkrétní 
výsledky. Nebylo o čem dále uvažovat a tak 
prakticky hned při prvním setkání s SVDS, 
jsme se rozhodli do SVDS vstoupit.

Situace kolem výkupu a zpracování dru-
hotných surovin opět není jednoduchá, 
po několika letech klidu k podnikání a re-
lativně bezpečného investování se opět 
objevují cíleně medializované zástupné 
problémy s cílem, který za problematické 
podpory Ministerstva životního prostředí 
již od roku 2005 razí netržní útvary - ko-
lektivní systémy. Proto je třeba z opa-



trnosti vytvořit silný spolek, táhnoucí 
za jeden provaz. Vraťme se však k vaší 
firmě. Očekával bych, že tak velká firma 
s tak velkým obratem má zahraničního 
partnera. Je to tak, že ano?

Ne, opravdu není. Firma ARCIMPEX s.r.o., 
je ryze českou společností, byla založena 
8. března 1991 dvěma společníky, tedy mým 
otcem a panem Ing. Michalem Doležilem. 
Samozřejmě začátky nebyly jednoduché, 
ale jestliže jste podnikatelem a chcete se 
na trhu prosadit, pak i obyčejné věci se stá-
vají složité. Roky práce a budování přinesly 
ovoce. V současné době se zabýváme ne-
jen výkupem a úpravou, tedy zpracováním 
kovového šrotu, ale také prodejem širokého 
sortimentu hutního materiálu, svařovacích 
materiálů a výrobou přesných výpalků z oce-
lových plechů. 

Sídlo firmy s moderním skladovým a výrob-
ním areálem leží ve Sviadnově, v průmyslové 
zóně na okraji města Frýdek-Místek.

Protože naše firma má významný obchodní 
styk se zahraničím, uvádíme náš roční obrat 
v EU. V současnosti dosahujeme obratu cca 
60 mil. Euro ročně na ploše areálu  30.000m2 
s 89 zaměstnanci.

To jsou zajímavá čísla, ovšem obrat není 
jen o výrobních plochách a zaměstnan-
cích. Nepochybně dobrých ekonomic-
kých výsledků dosahujete za významné 
pomoci různých moderních technologií. 

Plochu areálu a počet zaměstnanců jsem 
již zmínil, zbývá doplnit, že na té ploše jsou 
venkovní sklady a kryté haly o ploše 9.000m2. 
Naší chloubou je temperovaný sklad svařo-
vacích přídavných materiálů. Areál je vybaven 
bezpečnou moderní manipulační technikou 
(jeřáby o nosnosti až 25t, magnetické tra-
verzy pro nakládku plechů, vysokozdvižné 
vozíky,…), která významně přispívá k zajištění 
plynulé a bezproblémové nakládky a vyklád-
ky materiálu.

 Pracoval jsem přes 30 let v těžkém pro-
voze a umím si představit, co všechno 

pro vás, jako pro zaměstnavatele takový 
provoz přináší. Musíte neustále zvyšo-
vat kvalifikaci svých zaměstnanců, dbát 
o jejich bezpečnost při práci, zajišťovat 
pravidelné lékařské prohlídky atd. 89 za-
městnanců není zrovna málo. Moderní 
technologie samy o sobě dobré hospo-
dářské výsledky nezajistí, myslím, že se 
shodneme, že rozhodující jsou a ještě 
dlouho  budou  zaměstnanci. Zavedli jste 
systém řízení kvality. Jak se ten systém 
projevuje na vašich zaměstnancích?

Naše firma zavedla certifikovaný systémy 
řízení kvality již před více než 15 lety.  První 
certifikát dle ČSN EN ISO 9002 byl naší spo-
lečnosti vystaven 29. července 1999. 

V srpnu 2002 byl náš systém řízení jakosti 
certifikován dle nové normy ČSN EN ISO 
9001. Proč jsme se takto rozhodli? Jednou 
z priorit naší společnosti je starost o prostře-
dí, ve kterém žijeme. Naše úsilí bylo koruno-
váno vydáním certifikátu o splnění podmínek 
normy ČSN EN ISO 14001 dne 15. 4. 2003. 
Úspěšná certifikace mimo jiné dosvědčuje, 
že společnost ARCIMPEX s.r.o., plní veškeré 
právní a jiné požadavky v oblasti ochrany 
životního prostředí, což je v oboru zpracování 
odpadu jedna ze zásadních podmínek fun-
gování  firmy. To že na systémy řízení kvality 
a environmentálního managementu, klademe 
velký důraz, svědčí i to, že jsme si je nechali 
certifikovat britskou společností Lloyd’s Re-
gister Quality Assurance. Společnost LRQA 
patří k největším světovým hráčům na poli 
certifikací systémů řízení a jí vydané certifikáty 
jsou celosvětově uznávány.
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Certifikovaná firma, také znamená, že máte 
transparentně nastavené vše, co souvisí se 
zaměstnanci. Od vnitřních řádů, pracovních 
příruček, systému zvyšování kvalifikace až po 
metodické dokumenty. Zaměstnanci, jako 
rozhodující výrobní potenciál, jsou u nás na 
prvním místě. My nemáme zájem na fluktuaci, 
chceme vytvářet takové pracovní podmínky, 
aby zaměstnanci neodcházeli. Možná, že 
proto máme 89 kmenových zaměstnanců, 
tedy prakticky jsou to všichni. Fluktuace? Ta 
je u nás skutečně minimální. A to je pro nás ta 
nejlepší vizitka a vypovídá o tom, že pracovní 
podmínky a odměňování jsou v naší firmě op-
timálně nastavené. Máme sociální program, 
odpovídající našim možnostem. Zajišťujeme 
stravování, poskytujeme příspěvky na životní 
pojištění a penzijní připojištění a samozřejmě 
pozornost věnujeme zvyšování kvalifikace, 
případně i rekvalifikace v souvislosti s pře-
chodem zaměstnanců na novou technologii 
a v neposlední řadě v souvislosti s implemen-
tací nařízení EU č. 333. Myslím, že je zbytečné 
zmiňovat samozřejmosti, které vyplývají ze 

zákoníku práce, jako lékařská péče apod. 
Průměrná mzda se u nás blíží 20 000,- Kč.

A co bolavý problém, kdy každý dluží ka-
ždému a druhotná platební neschopnost 
se stává strašákem podnikání.

V oblasti řízení kreditního rizika odběratelů 
využíváme pojištění pohledávek úvěrové po-
jišťovny Euler Hermes Europe SA a Komerční 
úvěrovou pojišťovnou EGAP, a.s. ARCIMPEX 
s.r.o., je členem Sdružení obchodníků s hut-
ním materiálem a od roku 2014 aktivním 
členem Sdružení výkupců a zpracovatelů 
druhotných surovin (SVDS).

Takto velká firma už vyžaduje specific-
ké formy řízení a konkrétní strukturu, už 
jenom proto, aby byly transparentní pří-
nosy a náklady.

Je samozřejmě důležité vědět, kdo firmu 
táhne,  kdo se veze a co je toho příčinou.

Naše struktura firmy kopíruje náš systém 
řízení. Očekával jsem tento dotaz, a proto 
jsem si připravil tento náčrtek.

Za vysoce nákladovou položku lze označit 
Divizi Kovového odpadu a proto je důležité 
sledovat její rentabilitu. Náklady jsou samo-
zřejmě nutné a vyplývají z povahy činností, 
které zajišťuje. Jen samotná plocha areálu 
pro úpravy, skladování a nakládku kovového 
odpadu je 20.000m2, navíc musí odpovídat 
přísným ekologickým předpisům. Manipulač-
ní a skladovací plochy jsou zpevněny a jejich 
část je nepropustná a odvodněná přes odlu-
čovač ropných látek.

Kovový a nekovový odpad pro konečného 
zákazníka zhodnocujeme i podle přání od-
běratelů, je to přidaná hodnota, která nám 
zajišťuje odbyt. K úpravě kovového šrotu po-
užíváme nůžkolis Louritex 600T, hydraulické 
nůžky Kaiman 600. Kde nelze použít stroje, 
požíváme autogenní hořáky, bez kterých se 
ani dnes neobejdete.  

Pro manipulaci s materiálem na šrotišti vy-
užíváme 5 hydraulických nakladačů, FUCHS 
a Sennebogen, vybavených podle potřeby 
drapáky, břemenovými elektromagnety nebo 
hydraulickými nůžkami. K dopravě materiá-

jednatelé
Ing. tomáš Slamják, Ing. Michal doležil
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lu používáme naši automobilovou nákladní 
kontejnerovou dopravu. Náš autopark dis-
ponuje 8. moderními nákladními automobily 
MAN, kterými lze obsluhovat všechny druhy 
kontejnerů (Abroll, Bigram, Tatra). Samo-
zřejmostí je možnost samostatné nakládky. 
Všechna vozidla jsou vybavena hydraulickou 
rukou, která je schopna naložit materiál až 
do hmotnosti 2 tuny jednoho kusu. Součástí 
naší autoflotily je také ocelový 60-ti kubíkový 
návěs. V případě zájmu vycházíme našim 
zákazníkům vstříc tím,  že nabízíme další 
službu a to, že si mohou  najmout dopravu 
samostatně pro své potřeby.

A jak vážíte? Váhy pro nákladní automo-
bily si představit umím, ale co železniční 
vagony? 

Váhy jsou důležitý kontrolní prostředek, 
bez kterého se neobejdete. Naše společ-
nost vlastní silniční mostní váhu Schenck na 
které můžeme vážit jak návěsy, tak i soupravy 
až do 18-ti metrů délky a do 60 tun váhy. Na 
této váze provádíme také komerční vážení. 
Pro vážení menších množství materiálu pou-
žíváme digitální váhu s rozsahem do 1000 kg 
a přesností 0,2kg. Máme vyřešené i vážení 
železničních vagonů. V areálu společnosti 
ARCIMPEX s.r.o. disponujeme vlastní želez-
niční vlečkou, kde vagony naložíme, zvážení 
vagónů pak probíhá na certifikovaných vá-
hách Arcelor Mittal – Lískovec u Frýdku. 

Přidanou hodnotou každé firmy, která 
nakládá s druhotnými surovinami je jejich 
garantované třídění. To už jste zmínil, ale 
některé činnosti už jsou natolik sofis-
tikované, že jejich provádění vyžaduje 
určitou kvalifikaci.

To jistě. Máme pro přesné určení chemické-
ho složení šrotu, zejména legovaných a ne-
rezových materiálů vyškolené zaměstnance. 
Používáme 2 rentgenové spektrometry Olym-
pus Inox X Delta. Sledujeme, zda přijímaný 
a expedovaný kovový odpad neobsahuje 
radioaktivní materiál. K tomu používáme do-
zimetr RadEye PRD od firmy Thermo Fisher 
Scientific.

Jak kovový šrot, tuto důležitou surovi-
nu, získáváte? Jaký podíl ve vaší firmě 
tvoří kovový šrot výrobní, amortizační 
a občanský

Kovový šrot nakupujeme od velkých výrob-
ních firem i od drobných dodavatelů a ob-

čanů. Materiál získáváme také od smluvních 
partnerů, kterým zajišťujeme veškerý servis 
od přistavení kontejnerů, naložení šrotu, až 
po jeho odvoz. Amortizační šrot, tedy takový, 
který vzniká likvidací nebo v důsledku rekon-
strukce firem, se podílí na celkovém nákupu 
asi 10 - 15 %, výrobní významně převažuje 
a jeho podíl je tak 60% a zbytek, tedy cca 
25 – 30% tvoří občanský sběr.  

Divizi kovového odpadu s 30 zaměstnanci 
(strojníci, řidiči, paliči, obchodníci a asistent-
ky) vedu já.

V tomto segmentu podnikání je velmi dů-
ležité udržování korektních partnerských ob-
chodních vztahů a realistická cenová politika, 
která se odrazí v tom, že nám umožňuje 
zobchodovat     8-11 tisíc tun šrotu měsíčně. 
V posledních letech se nám také daří doci-
lovat významných zobchodovaných objemů 
v oblasti nerezových, chromových a nízko-
legovaných materiálů. V tomto segmentu 
se měsíčně pohybujeme v objemu několika 
set tun. 

Takové množství není legrace zobchodo-
vat. Kdo jsou vaši odběratelé?

Dodáváme kovový šrot všem významným 
hutním závodům v našem regionu – Arcelor 
Mittal Ostrava, a.s., Třinecké Železárny, a.s., 
Evraz Vítkovice Steel, a.s., Vítkovice Hea-
vy Machinery, dodáváme také do sléváren. 
Dlouhodobě hledáme odbytové příležitost 
také v zahraničí. V posledních 10 letech patří 
mezi naše odběratele také hutě v Polsku, 
Německu a Itálii.

Podnikání v této oblasti vyžaduje neu-
snout na vavřínech, ale přizpůsobovat 
se dynamicky měnícím se podmínkám. 
Jak tomu přistupujete ve vaší firmě? 
Namátkou uvedu například Nařízení EU 
č. 333/2011, které jste v úvodu našeho 
rozhovoru zmiňoval. Konkrétně od to-
hoto nařízení se mnoho očekávalo, ale 
přesto, že několik let je součástí našeho 
právního řádu, zdá se, že zejména ze 
strany státu stále nejsou pro implemen-
taci v jednotlivých firmách definovány 
konkrétní podmínky.

Skutečně, v poslední době si dokonce my-
slím, že nic není jednoduché. Aktuálně pracu-
jeme na začlenění požadavků Nařízení (EU) č. 
333/2011 do našeho systému řízení jakosti. 
Toto nařízení stanovuje kritéria vymezující, 
kdy určité typy kovového šrotu přestávají být 

odpadem ve smyslu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES. 

Kovový odpad bychom tedy mohli dodá-
vat našim zákazníkům nikoliv jako odpad, 
ale jako běžnou vstupní surovinu bez všech 
omezení a povinností, které se na odpady 
jako takové, vztahují. Doufejme, že nám to 
odpovědná ministerstva usnadní, ale po-
slední verze věcného záměru zákona o od-
padech to zřejmě ještě nebude.

Nezbývá, než věřit, že i v odpadové le-
gislativě se začne blýskat na lepší časy, 
zejména v nahlížení na tento neustále 
napadaný segment podnikání. Aby se to 
změnilo, o to se snaží vaše firma nejen 
tím, že dosahuje takových záviděníhod-
ných výsledků jak na poli hospodářském 
a ekologickém, tak v péči o příznivé pra-
covní prostředí a pracovní podmínky pro 
vaše zaměstnance, ale i tím, že se se 
stala aktivním členem SVDS. 
Děkuji vám, pane Slamjáku, za zajímavý 
rozhovor.

Ptal se PM
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Od poslední informace o aktivitách SVDS v oblasti vzdělávání pro oblast recyklace odpadů a druhotných surovin uplynul určitý 
čas, který byl naplněn prací. SVDS je v rámci Národní soustavy kvalifikací a Národní soustavy povolání (NSK / NSP) stále 
hlavní iniciační subjekt pro oblast recyklace, navíc se podařilo rozšířit okruh zainteresovaných spolupracovníků z významných 
komoditních oblastí – především stavebnictví, energetiky, autovraků a jak se dočtete v části 2. i dalších.

TAKže PřehleDně iluSTrOvánO Je SOučASný STAv náSleDuJící:
1. Práce SvDS v citované oblasti je plněním jednoho z opatření, vypsaných v Politice druhotných surovin (MPO, 
2013)
Opatření 4.1 – Ověřit Pilotním projektem navržený sytém vzdělávání pro oblast recyklace a využívání druhotných 
surovin pro vybrané stupně vzdělávání 
 Stav plnění :  Pilotní projekt  byl zpracovaný v SVDS jako zakázka MPO (Návrh strukturovaných učebních plánů, 

osnov a studijních textů rekvalifikačního kurzu pro typovou profesní kvalifikaci Pracovník pro recyklaci. 
V současné době je intenzivně připravován k realizaci Asociací Energetických Manažerů a SPDS-
-Aporeko.

Opatření 4.2 – Rozšířit oblast vzdělávání a kvalifikací v oboru zpracování a využívání druhotných surovin.
 Stav plnění :  Plnění probíhá od roku 2012 jako součást zpracování Národní soustavy kvalifikací (NSK), jako specifický 

segment úkolů Sektorové rady pro chemii - (předseda  ing. Emil Polívka, SVDS) 
a)  V současné době jsou zpracovány a schváleny Profesní kvalifikace (PK) pro recyklaci:
- Dělník recyklace (kvalifikační úroveň - k. ú. 2)
- Pracovník recyklace (k. ú. 3)
- Obsluha recyklačních zařízení (k. ú. 3)
- Technik recyklace (k. ú. 4)
b)  V roce 2014 probíhá v rámci specializovaných pracovních skupin (PS) zpracování dalších PK 

pro recyklaci:
- Technolog recyklace stavebních a demoličních odpadů (k. ú. 4)
- Technolog recyklace odpadů z energetických zařízení (k. ú. 4)
- Technolog recyklace pneumatik a pryží (k. ú. 4)
- Pracovník recyklace pneumatik a pryží (k. ú. 3)
- Technolog recyklace autovraků (k. ú. 4)
- Technolog recyklace elektroodpadu (k. ú. 4)
c)  Pro zařazení do pokračování Národní soustavy povolání (NSP II) pro rok 2014/2015 byly před-

běžně navrženy Úplné profesní kvalifikace (ÚPK):
- Inženýr specialista pro recyklaci (k. ú. 7)  
- Pracovník pro recyklaci (k. ú. 3)
- Technik pro recyklaci (k. ú. 4)

Tím se přibližuje možnost, že se pracovníkům v oblasti recyklace odpadů a druhotných surovin otevře možnost specializo-
vaného povolání.

2. Práce SvDS také postupují i v rámci Projektu univ 3. 
Tady byla zahájena spolupráce se Střední školou řemesel a služeb (Stochov u Kladna) a následně místní pobočkou Úřadu 
práce pro Středočeský kraj při realizaci pilotního rekvalifikačního kurzu pro  PK „Pracovník recyklace“ (2014/2015).
V rámci realizace bylo odevzdáno množství průkopnické práce. Je však třeba otevírat další příležitosti. Pokud v okruhu své 
působnosti najdete na příklad firmy, odborné střední školy, učiliště, ale i další odborníky se zájmem o spolupráci, kontaktujte 
je s výborem SVDS. Určitě se najde prostor pro jejich využití.

Ing Polívka, sen.

a program vzdělávání pro 
recyklaci odpadů a druhotných 
surovin

SVDS
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Jako člověk, který se většinu profesního 
života zabývá normováním a měřením prá-
ce a informačními systémy pro průmyslové 
potřeby, jsem se díky osobním známostem 
s odborníky z oblasti odpadů dostal před 
několika lety do kontaktu s touto proble-
matikou. Měl jsem tak možnost bez úzké 
profesní specializace a tedy nezaujatě, 
sledovat i její systémový vývoj, který v ne-
přesné zkratce mohu definovat řetězcem 
„produkční činnosti člověka – vznik od-
padů – nakládání s odpady –  recyklace 
využitelných odpadů/druhotných surovin„

V určitém okamžiku a v rámci debat 
s věcně příslušnými odborníky (především 
z SVDS, MPO a MPSV) jsme dospěli k ná-
zoru, že racionální vývoj celé oblasti naklá-
dání s odpady se neobejde bez rozšíření 
existujících vzdělávacích systémů z oblasti 
průmyslové a podnikové ekologie a „od-
padařiny“ i do oblasti recyklace odpadů 
a druhotných surovin. 

  Potřebnost této cesty jsem si ově-
řil nejen studiem dokumentů EU ( např. 
(COM(2005)666- Thematic strategy on the 
prevention and recycling of waste a další 
navazující dokumenty-COM (2020) atd.), 
i při řadě zahraničních kontaktů s „odpa-
dáři“ v sousedních státech – především 
Rakousku, Německu, Slovensku, Bulharsku 
a Švýcarsku -  včetně jejich zájmu o rozšíření 
osobních kontaktů se specialisty v ČR. Teh-
dy, tj. v letech 2009-2010 bylo především 
v t. zv. západních státech  možno konsta-
tovat určitý předstih v organizovaném do-
školování pracovníků odpadářských firem. 

V současné době se „náskok“ západních 
států v této oblasti výrazně snižuje. Je to 
přínos především aktivity SVDS a pocho-

pení MPSV , MPO a Sektorové rady pro 
chemii, které na úseku vzdělávání pro recy-
klaci zajistily akceptaci této profesní oblasti 
v Národní soustavě kvalifikací(NSK) a Ná-
rodní soustavě povolání(NSP). Současný 
stav v podstatě projektové části řešení je 
obsažen v jiném příspěvku i v tomto čísle 
Bulletinu SVDS.

Ale vývoj musí pokračovat, takže se otevírá 
otázka v čem a jak dál. Domnívám se, že 
bude nutné soustředit se na dvě věci:

- zajistit podmínky pro realizační část 
vzdělávání pro recyklaci, především 
ustavením specifických Autorizovaných 
osob, jako nezbytného realizačního 
článku. Ale to je věc určitým způsobem 
rutinního postupu.
- Nově by však bylo účelné se zabývat 
vytvořením programu SVDS na úseku 
zahraničních kontaktů, který by rozvinul 
dosavadní, víceméně náhodné a větši-
nou zatím nevyužité kontakty.

Typickým příkladem je aktuální kontakt 
navázaný s R-Suisse, což je organizace 
zodpovědná za vzdělávání pro recyklaci 
ve Švýcarsku, přímo řízená střechovou 
Swiss Recycling. Pozvání k přímému jed-
nání v Curychu je motivováno nejen zájmem 
o spolupráci v oblasti vzdělávání (kde m.j. 
švýcarská strana pomáhá tomuto speciali-
zovanému vzdělávání v Brazilii), ale i zájmem 
o komoditní podnikatelskou spolupráci. Ob-
dobné kontakty byly v tomto roce otevře-
ny i s profesními partnery v Lucembursku 
a Rakousku.

Na druhé straně jsou v posledním roce 
projednávány předběžné požadavky organi-
zací z některých nových a tzv. přístupových 
států EU o pomoc při řešení problematiky 

nakládání s odpady a jejich recyklací. Jme-
novitě jde např. o Bosnu a Hercegovinu, 
Srbsko, Albanii, Ukrajinu, kde existují i dvou-
stranné vládní dohody s ČR o spoluprá-
ci. Zatím je ještě příliš brzy na formulaci 
konkrétních a závazných  dohod (mimo 
jiné i vlivem politické nestability v někte-
rých státech ), ale lze očekávat postupnou 
konkretizaci potenciálních vztahů, kdy jsou 
většinou spojovány podnikatelsko-obchodní 
zájmy provázeny zájmy o zvýšení kvalifikace 
a zácviky místních pracovníků.

Zvláštní pozornost by měla být věnována 
již navázaným kontaktům SVDS se Sloven-
skými partnery. Nejen s ohledem na blízkost 
až propojení řady odpadových agend (legis-
lativních i podnikatelských), ale i možností 
otevřít více spolupráci s dalšími partnery 
z tzv. visegrádského prostoru, kde SVDS 
má využitelné vztahy především k Polsku.

A právě v těchto oblastech má SVDS svý-
mi aktivitami v oblasti vzdělávání odborníků 
pro recyklaci odpadů a druhotných surovin 
věcný náskok a dobré předpoklady pro 
přípravu transferu svého know-how jako 
podpůrné složky podnikatelsko-obchodních 
aktivit svých členů. Určitou výhodou přitom 
je, že většinou nejde o operativní problémy 
které je nutno řešit v řádech týdnů nebo 
několika měsíců, ale o střednědobé pro-
blémy v řádech více měsíců až jednoho či 
dvou roků. Což umožňuje přesnější formu-
laci pracovních operací i realizace takového 
specializovaného vzdělávacího programu. 

Tím se otevírá i zvládnutelnější prostor pro 
práci uvnitř SVDS i jeho spolupráci s dotče-
nými orgány státní správy, školství a školí-
cích organizací, partnerských profesních 
organizací atd.

Recyklace 
druhotných surovin 
nezná hranice států
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P r o j e k t y  S V D S

Budování strukturované vzdělávací 
struktury pro pracovníky, kteří operují 
v oblasti recyklace odpadů a druhot-
ných surovin bylo iniciováno SVDS 
a je realizováno prostřednictvím apa-
rátu
Národní soustavy kvalifikací (NSK) 
a Národní soustavy povolání (NSP).
O významu a efektivnosti těchto roz-
sáhlých systémů je možno rozsáhle 
diskutovat, ale náš (SVDS) vstup do 

této problematiky v roce 2010 měl pragmatický základ: pokud se definují 
kvalifikační parametry zhruba v 48 odborných oblastech, proč by tam měli 
chybět specialisté z oblasti recyklace odpadů a druhotných surovin. Tedy 
oblasti m.j. preferované i řadou Směrnic EU.
Současný stav prací je poměrně podrobně popsán v příspěvku, který je 
připraven pro náš Bulletin č. 4. a který byl v částečně modifikované podobě 
také předán redakci Odpadového Fóra.  
Z pohledu SVDS je však nutno přispět k zajištění další etapy prací, protože 
dochází k přechodu od navrhování vzdělávacích aktivit k jejich pilotním ově-
řovacím projektům. Ty se musí realizovat:
- přes oprávněné vzdělávací subjekty – školy a komerční vzdělávací orga-
nizace
- a AOs - autorizované osoby, které jsou oprávněné (schválené) pro ověřování 
a potvrzování znalostí absolventů, tedy jejich zkoušek.
Ve směru prvního bodu iniciovalo SVDS dvě výchozí akce. První, která na-
vazuje na projekt zpracovaný v roce 2011 pro MPO, jehož realizaci převzalo 
seskupení okolo Aporeka a o jehož postupu nemám informace. Druhá je 
plně v režii SVDS a je napojena na Střední odbornou školu služeb a řemesel 
ve Stochově v rámci programu UNIV 3. A právě tady budeme potřebovat 
vnitřní dohodu o poskytnutí realizačního prostoru a pomoci této škole za 
stran SVDS. Zkráceně řečeno - poskytnout část lektorů z řad svých odbor-
níků, pomoc při doškolení lektorů citované školy a poskytnutí výcvikového 
a zkušebního pracoviště firmy z našich řad. Vzhledem z místní příslušnosti 
školy potřebujeme získat spolupráci firmy nebo firem ze Středočeského 
kraje, nejlépe z blízkého okolí Stochova (Kladna apod.) Jednou z výhod 
pro tyto firmy je, že mohou za finance UNIV3 pořídit určité prvky technické 
vybavenosti, které ji pak zůstanou k dispozici. V současné době je projekt 
v závěrečném schvalovacím procesu a realizace je plánována na přelom roku 
2014/15. Za SVDS se v této spolupráci zatím angažují Polívka sen., Polívka 
jun. a iniciátor akce Petr Miller. 
Ve směru druhého bodu bude nutno dokončit legalizaci Autorizovaných 
osob pro danou recyklační problematiku. Podle mého názoru jde o dvě 
cesty. Primárně by se měla AOs stát samo SVDS. Tím by došlo k určitému 
završení metodických snah SVDS a především zajištění budoucích příjmů 
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z provádění zkoušek specialistů pro 
oblast recyklace. Sekundárně pů-
jde i o získání tohoto oprávnění pro 
jednotlivé fyzické osoby z řad členů. 
Tento model by umožnil i nezbyt-
né zajištění technických prostředků 
a dalších prvků spojených s činností 
AOs. Zatím je tento prostor volný, ale 
je jen otázka času, kdy se do této 
oblasti vnutí jiné právnické i  fyzické 
osoby. Vstupní kroky již otevřel Petr 
Miller a je tedy na co navázat.
Pro SVDS je důležité, že v rámci zpra-
cování tzv. Sektorových dohod pro 
6 vybraných oblastí (a chemie, kte-
rá zajišťuje recyklaci je jedna z nich) 
počítá s uvedením SVDS jako jedno-
ho realizačního partnera. Zároveň je 
předjednána spolupráce s oblastmi 
stavebnictví a energetiky, pro které 
je recyklace také významná.
Vzorky hlavních dokumentů budou 
k dispozici včetně možnosti jejich do-
dání zájemcům.


