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Zhodnocení činnost sekce Odpadové hospodářství  

za období od 23.10.2015 do 1.8.2016  

( Zpracováno ke dni 10.8.2016 ) 

Sekce Odpadového hospodářství SVPS se aktivně zapojovala do dění v oblasti přípravy nové strategie v odpadovém 
hospodářství ČR a svými připomínkami reagovala na připravované změny.  

Na základě schváleného POH ČR, byly dopracovány a schváleny POH krajů, které naznačují další vývoj v oblasti 
odpadového hospodářství a MŽP připravilo a zveřejnilo Návrh nového zákona o odpadech, který je v současné době 
projednáván. 

Dle mého názoru se sekci odpadového hospodářství podařilo aktivní komunikací se zástupci Ministerstva životního 
prostředí, poslanci, senátory, SMO ČR,  ČAOH a ostatními profesními sdruženími pohybujícími se v oblasti nakládání 
s odpady, výrazně zvýšit prestiž našeho sdružení, kdy všichni jmenovaní zástupci pochopili, že SVPS je silné sdružení, 
které je zastoupeno odborníky z praxe, kteří pro města a obce komunální služby denně zajišťují. 

 

Některé konkrétní kroky z činnosti sekce odpadového hospodářství :    

- Proběhlo několik jednání se společností EKO-KOM a.s. a SMO ČR, v Praze a na několika konferencích, 
kdy nosným tématem byl společný postup při přípravě nového zákona o odpadech a diskuze o 
veřejných zakázkách na obcích a ve městech, včetně elektronických aukcí 

- Pokračovala velice dobrá spolupráce s ČAOH,  Ing. Petrem Havelkou-ředitelem, kdy jsme několikrát 
osobně jednali o návrhu nového zákona o odpadech a diskutovali jsme připomínky k zákonu, u kterých 
jsme ve shodě. Některé zásadní připomínky jsme s MŽP projednávali společně 

- Na základě Návrhu nového zákona o odpadech, který nám zaslalo MŽP, proběhlo jednání pracovní 
skupiny v SVPS – ODPADY, která se operativně sešla v Brně, aby stanovila společné prohlášení – postoj 
našeho spolku, který byl dále prezentován při jednáních s MŽP, v senátu ČR a v poslanecké sněmovně 
ČR 

- Zpracovali  jsme připomínky za SVPS k Věcnému návrhu zákona o odpadech v únoru 2016 a zaslali je 
na MŽP 

- Připravili jsme prezentaci k zákonu o odpadech za SVPS v programu PowerPoint, kterou Ing. Blahut 
představil v dubnu 2016 v senátním výboru pro ŽP za účasti náměstků a ředitelů odborů MŽP, MPO, 
SMO, ČAOH, Hospodářské komory a dalších. Tato prezentace byla po úpravách, které reagovaly na 
změny v návrhu zákona o odpadech, prezentována v červnu 2016 na pracovním semináři k zákonu o 
odpadech v senátu ČR. Prezentace je k dispozici na stránkách SVPS 

- Sešli jsme se na jednání se zástupci Sdružení komunálních služeb ( SKS ) a po diskuzi nad novým 
zákonem o odpadech jsme vydali společné Desatero zásadních připomínek k zákonu o odpadech, 
které je k dispozici na stránkách SVPS  
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- Na konferenci Odpady a obce v Hradci králové jsme zastupovali SVPS na panelové diskuzi, která se 
týkala návrhu zákona o odpadech, kde jsme rovněž prezentovali naše postoje a uváděli příklady 
z praxe. Na této diskuzi byli mimo jiné přítomni zástupci MŽP 

 

Termíny schvalování zákona o odpadech, které představilo MŽP:  

- připomínkové řízení          29.1. - 26.2.2016 

- vypořádání na MŽP  2.5.- 4.5.2016  

- odeslání návrhu LRV  31.5.2016 ( skutečnost červenec 2016 ) 

- legislativní projednání  3Q - 4Q / 2016 

- schválení zákona  1Q / 2017 

- platnost zákona  1Q – 2Q / 2017 

- účinnost zákona  1.1.2018 

 

Současný stav projednávání nového zákona o odpadech  

Návrh zákona o odpadech je tedy v současné době projednáván legislativní radou vlády. K zákonu zatím nejsou 
k dispozici návrhy prováděcích vyhlášek, na které zákon v mnoha podstatných oblastech odkazuje. Řada otázek 
a výklad konkrétních ustanovení proto zůstává nejasných a v praxi nevíme co si pod nimi máme představit. K 
dispozici jsou pouze stručné teze prováděcích předpisů. 

 
 
 
Ve Frýdku-Místku, dne 10.08.2016 
 
 
 
Ing. Richard Blahut 
vedoucí sekce odpadové hospodářství 
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