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Věc: Poděkování za postoj Hospodářského výboru k potřebě transparentního a otevřeného
projednání návrhů nové odpadové legislativy

Vážený pane předsedo, vážený pane místopředsedo,

jakožto představitel České asociace odpadového hospodářství (ČAOH), největšího profesního
svazu ze sektoru odpadového hospodářství v České republice, sdružujícího svozové, zpracovatelské a
recyklační společnosti s podílem cca 65 % trhu služeb nakládání s odpady v ČR, bych Vám tímto
chtěl poděkovat za racionální a transparentní posouzení situace týkající se projednávání balíku
nové odpadové legislativy. Konkrétně chci vyjádřit poděkování za jasné a zřetelné hájení
potřeby standardního legislativního procesu a za diskuzi a následné hlasování Hospodářského
výboru dne 29.4.2020, kdy Hospodářský výbor jednoznačně hájil oprávněný zájem veřejnosti a
zejména odborné veřejnosti na účasti a možnosti sdělení názoru v rámci projednávání nové
odpadové legislativy.
Zcela opačně je třeba hodnotit proběhlý postup v rámci Výboru pro životní prostředí, kde byly v tom
samém termínu (navíc ve vyhlášeném stavu nouze) podstatné zákony z tohoto balíku projednány
patrně záměrně s vyloučením účasti veřejnosti. V tomto zároveň vyjadřuji souhlas s proběhlou kritikou
tohoto postupu, která byla v rámci Hospodářského výboru sdělena vůči nestandardnímu postupu
Výboru pro životní prostředí. Bohužel, jak se ukázalo, byla neúčast veřejnosti silně ke škodě kvality
tolik potřebné odborné diskuze. Ta se bohužel prakticky k žádným pozměňovacím návrhům v reálu

neodehrála a nebyly zde sděleny zcela podstatné a klíčové argumenty z praxe. Neprošly ani
pozměňovací návrhy, které měly podporu předsedů všech tří obecních svazů. V případě balíku nové
odpadové legislativy je to závažná skutečnost, protože jak ukázal celý dosavadní legislativní proces,
návrhy předmětných zákonů provází extrémní počet kritických připomínek. Již v rámci meziresortního
připomínkového řízení jich bylo rekordních cca 3000, přičemž řada z nich nebyla doposud dostatečně
vypořádána. Návrhy se opakovaně zasekly také v jednání Legislativní rady vlády, která byla i k jejich
zářijové verzi skutečně velmi silně kritická. V neposlední řadě se zákony zasekly i na samotném
jednání vlády, kdy jak média informovala, bylo jejich projednávání přerušeno samotným premiérem
z důvodu řady vážných nejasností. Problematičnost návrhů a celého procesu dokládá i stávající počet
poslaneckých pozměňovacích návrhů, který jen ve výboru pro ŽP dosáhl úctyhodných 94. Kupodivu
řada z nich je od samotných vládních poslanců.
Jak bylo sděleno v rámci prvního projednání na Hospodářském výboru, ke kterému došlo již v únoru:
„zákony obsahují řadu velmi vážných problémů a nejasností a očekává se k nim široká odborná
diskuze a velký počet pozměňovacích návrhů.“ Na konkrétní problémy byla jak Poslanecká sněmovna,
tak Senát upozorněny hned na několika seminářích. Zde byly v širokém plénu jak zástupců obecních
svazů, odborné veřejnosti, nevládních organizací, recyklačních firem, apod., sděleny klíčové okruhy
vážných problémů navržených zákonů.
Ty lze stručně shrnout jako a) chybějící jakákoli podpora recyklace, bez které reálně nelze naplnit
závazné evropské cíle, zákony proto nemají reálný potenciál přivést Českou republiku ke splnění
závazných recyklačních cílů evropských směrnic b) zcela nefunkční třídící sleva, na kterou většina
obcí a měst nedosáhne a nebudou tedy motivovány k efektivnímu třídění odpadů a snižování
směsných odpadů, jak vyžaduje EU, c) s tím rovněž souvisí neúměrně vysoké ekonomické dopady
na původce odpadů, zejména obce, ale i na firmy, kvůli neúměrně vysokému a obecními svazy
kritizovanému zvyšování ekologické daně/ skládkovacího poplatku, jehož plátcem jsou právě obce a
města d) výrazný gold-plating, tedy povinnosti vysoko nad rámec požadavků evropské
legislativy, které zbytečně zdražují celý systém a to opět zejména obcím a městům, a další
podstatné body, které byly opakovaně sdělovány na příslušných seminářích a bylo k nim slibováno, že
budou řešeny s odbornou veřejností ve výborech.
V případě výboru pro ŽP se tomu tak nestalo a neznámo z jakých důvodů byla před tolik potřebnou
odbornou diskuzí dána přednost velmi rychlému projednání, navíc ve vyhlášeném stavu nouze, tedy
s vyloučením veřejnosti. Co bylo motivací k tomuto zvláštnímu kroku bohužel nevíme. Nevíme ani,
co bylo natolik silnou přidanou hodnotou tohoto podivného a nestandardního řešení. Nicméně mohu
sdělit, že od 29.4.2020 proběhla řada konzultací mezi důležitými stakeholdery, jak na straně obcí a
měst, tak na straně firem a oborových svazů a z pohledu odborné veřejnosti je toto hodnoceno jako
nestandardní, chybný a politování hodný postup, který má bohužel své následky v samotném obsahu
navrhované legislativy a v jejích budoucích dopadech.
Dopady obsažených chyb a jejich ekonomická tíha na obce a města, ale i na firmy budou o to větší, že
vstupujeme do období hospodářského poklesu, který jak uvádí ekonomové, bude zřejmě velmi citelný.
S ohledem na shora uvedené mi tedy ještě jednou dovolte poděkovat vám a stejně tak všem ostatním
členům Hospodářského výboru za zcela odlišný postoj Hospodářského výboru, který prokázal, že
nutnost odborné diskuze a účasti odborné veřejnosti nejen že respektuje, ale s vědomím její zásadní
potřebnosti v rámci této agendy sám velmi racionálně hájí a vyžaduje.
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Věřím, že tyto hodnoty ctí i celá Poslanecká sněmovna. Mohu vás ubezpečit, že zcela jasný a
transparentní postoj Hospodářského výboru, a to, že tento výbor brání tomu, aby byl v rámci
standardního legislativního procesu zneužíván stav nouze, bylo velmi pozitivně kvitováno v široké
odborné veřejnosti. Pokud to uznáte za vhodné, toto mé poděkování prosím přepošlete i ostatním
členům Hospodářského výboru, protože jak jsme sledovali, tyto důležité hodnoty hájili svým
hlasováním všichni přítomní členové.

Děkuji.
S úctou a s pozdravem.

Ing. Petr Havelka
výkonný ředitel
Česká asociace odpadového hospodářství

Na vědomí:
Mgr. Radek Vondráček, předseda Poslanecké sněmovny
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