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Zhodnocení činnosti sekce Odpadového hospodářství  

za rok 2019  

( zpracováno ke dni 25.11.2019 ) 

 

Sekce odpadového hospodářství v průběhu roku 2019 odpovídala na časté dotazy našich členů týkající se 
provozovaných systémů nakládání s odpady ve městech a obcích, diskutovali jsme o přípravě nových zařízení 
na nakládání s odpady, zejména zařízeních na úpravu odpadů a energetické využívání odpadů, projednávali 
jsme problémy s odbytem vytříděných odpadů plastů, papíru, dřeva apod.  

Co se týče připravované legislativy v odpadovém hospodářství, snažili jsme se svými připomínkami přispět 
k tomu, aby výsledná podoba zákona reagovala na současný stav, kdy provozujeme spoustu funkčních systémů 
nakládání s odpady s vybudovanou infrastrukturou a potřeby měst a obcí, a to za přijatelné náklady do 
budoucna. 

Koncem roku 2018 byl nový zákon o odpadech předložen Ministerstvem životního prostředí do vnitřního 
připomínkového řízení, následně počátkem roku 2019 do vnějšího připomínkového řízení. Jednou z aktuálních 
otázek, které jsme řešili bylo zavedení zálohového systému na PET láhve a nastavení výše skládkovacího 
poplatku ve vazbě na třídící slevu pro obce. 

Komunikovali jsme se zástupci Ministerstva životního prostředí, poslanci, senátory, Svazem měst a obcí ČR 
(dále jen SMO ČR), Sdružením místních samospráv (dále jen SMS), ČAOH, Sdružením komunálních služeb (dále 
jen SKS), společností EKO-KOM, a.s. a ostatními profesními sdruženími pohybujícími se v oblasti nakládání 
s odpady. 

 Některé konkrétní výstupy z činnosti sekce odpadového hospodářství SVPS:    

- Zpracovali jsme a zaslali na MŽP připomínky SVPS k návrhu zákona o odpadech. Bohužel jsme nebyli 
zařazeni mezi oficiální připomínkové místa, které byly vypořádány 

- Zaslali jsme na předsedkyni legislativní rady vlády žádost, aby nebrali na lehkou váhu předložené 
návrhy nového zákona o odpadech a trvali na dopracování konkrétních prováděcích vyhlášek 

- Zaslali jsme na MŽP vyjádření, že SVPS nesouhlasí se zavedením zálohového systému na PET láhve a 
podrobně jsme popsali důvody 

- Proběhlo několik jednání se zástupci SMO ČR, 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. Poslední jednání se konalo koncem listopadu 2019 v Praze za účasti 
předsednictva SMO ČR, kde jsme projednávali nastavení výše poplatků za ukládání odpadů na skládky 
ve vazbě na třídící slevu a další postupy při schvalování nového zákona o odpadech 

- Se společností EKO-KOM a.s. jsme jednali o nastaveném systému podpor za třídění a využívání odpadů 
a případných změnách v systému, dále o problémech s odbytem vytříděných odpadů zejména plastů a 
papíru 

http://svps.cz/aktuality.htm
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- Se zástupci Sdružení komunálních služeb pravidelně řešíme připravovaný zákon o odpadech. 
V zásadních otázkách jsme ve shodě. Spolupořádali jsme workshop na téma odpady na Valné hromadě 
spolku 

- Zaslali jsme připomínky k návrhu MŽP zavést oddělený sběr bioodpadů „celoročně“, které vyplynuly 
ze zkušeností našich členů z provozování systému odděleného sběru a svozu BRO ve městech a obcích 
 

- Účastnili jsme se jednání Rady pro odpadové hospodářství na MŽP, na posledním jednání koncem 
října 2019 jsme tlumočili postoj SVPS a nesouhlas s nastavením zákona o odpadech a způsobem 
projednávání nového zákona o odpadech. 

 
Seznam členů Pracovní skupiny SVPS – ODPADY 2019   

1. EKO-UNIMED s.r.o., Medlov, Ing. Kateřina Jakubková 
2. ESKO-T, s.r.o., Třebíč, Pavel Gregor 
3. Frýdecká skládka, a.s., Frýdek-Místek, Ing. Richard Blahut 
4. HANTÁLY a.s., Velké Pavlovice, Ing. Jana Krutáková 
5. SAKO Brno a.s., Brno, Ing. Iveta Jurenová 
6. Technické služby města Přerova, s.r.o., Přerov, Ing. Bohumír Střelec 
7. Technické služby Velká Bíteš spol. s r.o., Velká Bíteš, Ing. Pavel Gaizura 
8. Technické služby VM s.r.o., Velké Meziříčí, Ing. Jaroslav Mynář 
9. TS Bruntál s.r.o., Bruntál, Ing. Václav Frgál 
10. TS města a.s., Bystřice n.P., Ing. Roman Kekrt 

 
 
 
 
Ing. Richard Blahut 
místopředseda spolku 
a vedoucí sekce odpadové hospodářství 
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