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Stenografický zápis


ze



semináře k zákonu o odpadech

pořádaného 
Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí
Senátu Parlamentu České republiky

dne 2. června 2000 v Jednacím sále Valdštejnského paláce

Zpracovalo oddělení stenoslužeb 



Senátorka Jitka Seitlová: Dámy a pánové. vážení hosté. Dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním semináři k návrhu zákona o odpadech. Tento návrh zákona je nyní předložen legislativní radě vlády. Byl předložen Ministerstvem životního prostředí a v nejbližších týdnech bude předložen vládě k rozhodnutí. Proto je tento čas tím nejvhodnějším na vaše připomínky, diskuse, stanoviska k návrhu zákona, který výrazným způsobem ovlivní další směřování odpadového hospodářství ČR. 
	Vítám mezi námi zástupce Ministerstva životního prostředí paní náměstkyni Římanovou, paní náměstkyni Tylovou a další zástupce předkladatele návrhu paní ředitelku odboru Vlastu Mikulovou a další zástupce ministerstva. 
Dovolte mi, abych omluvila neúčast pana ministra Kužvarta, který bohužel byl velmi nemocen a nepodařilo se mu dnes ráno mezi nás přijít. Bude ho zde zastupovat paní náměstkyně Římanová. Je mezi námi celá řada dalších velmi významných osobností hospodářského a veřejného sektoru zastupujících svazy, komory, zastupujících hospodářský sektor, zastupujících veřejnou správu, zastupujících producenty, zpracovatel odpadu a nevládní organizace. Řada z nich vystoupí v rámci programu v diskusi, která je rozdělena do tří základních bloků tak, jak vám byly programy doručeny. V první části vystoupí předkladatelé návrhu zákona. V druhém bloku budou přednesena stanoviska producentů odpadů, pak by následovala asi půlhodinová přestávka na občerstvení, je zde i možnost oběda. Dispozice k tomu vám sdělím před přestávkou. Kolem 12 hod. by měl následovat třetí blok - stanoviska zpracovatelů odpadů a v té čtvrté části bychom se zaměřili na některé zkušenosti ve srovnáni se zahraničím. 
Tak, jak je připraven tento program, tak diskuse k těm jednotlivým vystoupením nebude následovat hned povystoupení, ale je pro ni vyčleněn časový prostor po 13.00 hod, zhruba do 15.00 hod. V 15.00 hod. bychom měli závěr celého našeho jednání.
	Seminář tak, jak je dnes připraven a jak vás tady mohu přivítat, je připraven pod gescí výboru Senátu Parlamentu ČR, výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož předsedu pana senátora Petra Smutného mezi námi také vítám. Stejně tak mezi námi vítám zástupce naší partnerské komory Parlamentu sněmovny ČR. Mediálním partnerem našeho dnešního programu je časopis Odpadové  fórum, které je i zde v předsálí. Pokud se budete chtít  předem přihlásit do diskuse, je možné získat přihlášky k diskusi, které jsou tady u paní asistentky, nebo potom přímo zmáčknutím toho knoflíčku, který tam máte, je možné se přihlásit do diskuse. 
	Dovolte mi, abych na zahájení teď dala slovo panu předsedovi našeho výboru Petru Smutnému.

	Senátor Petr Smutný: Dámy a pánové. I já bych vás rád jménem svým pozdravil a velice nás těší váš zájem o tento seminář. Svědčí to o tom, že problematika odpadů je žhavá a že současně platný zákon trošičku za tou praxí pokulhává a je třeba jej změnit. 
	My, když jsme ho v prvním funkčním období Senátu v roce 1997 přijímali, tak někteří z nás měli k  obsahu tohoto zákona velice závažné připomínky. Bohužel se nám nepodařilo přesvědčit své kolegy o tom, že je třeba ještě zákon pozdržet a pozměnit. Zákon byl přijat tak, jak byl přijat a v současné době se pracuje na jeho novele.
Náš seminář by měl přispět k tomu, aby tento zákon byl lepší než dosavadní zákon a platil déle než 3 roky.
	Při této příležitosti bych chtěl požádat zástupce Ministerstva životního prostředí, aby zejména se zákonem byly připravovány i vyhlášky. Vzpomínám si, když jsme současně platný zákon přijímali, bylo nám slíbeno, že vyhlášky budou okamžitě následovat. Zákon jsme přijímali na jaře 1998 s účinností od 1. 1. 1998 a poslední vyhlášky byly vydávány 20. prosince 1997. V přípravě na tento zákon měli zejména zástupci obcí 10 dní, protože déle vyhlášky neznali.
	Přimlouval bych se za to, aby vyhlášky byly připravovány průběžně se zákonem, aby bylo možno je diskutovat a připravit se na ně.
	Přeji našemu společnému jednání zdar a věřím, že tento seminář přispěje k tomu, aby nový zákon byl kvalitnější a byl v souladu s předpisy Evropské unie. Děkuji vám za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji panu předsedovi. Dovolte, abych předala slovo paní náměstkyni Římanové, která vystoupí v zastoupení pana ministra.

	Náměstkyně Římanová: Vážené dámy a pánové, je mi velkou ctí, že mohu vystoupit v této krásné místnosti s úvodem k novému zákonu o odpadech, který byl připraven za velké spolupráce vás všech. Většina z vás byla oslovena naším ministerstvem a uplatnili jste připomínky. Je otázka diskuse, zda a jakým způsobem jsme vašim připomínkám a názorům vyhověli, ale naše snaha byla vyhovět skutečně praxi a požadavkům vás všech.
	Na úvod mé přednášky vám chci poděkovat a chci poděkovat i výboru Senátu za uspořádání tohoto semináře, protože ho považuji za velký přínos ku prospěchu věci, k ochraně životního prostředí a k maximálnímu využívání tzv. materiálů, které můžeme získávat z odpadů.
	Zastupuji pana ministra, který, bohužel, onemocněl chřipkou. Měl udělat úvod, já jsem měla pokračovat k věcné stránce zákona. Připravila jsem si trochu modifikovanou část. Chtěla bych vás seznámit s historií tohoto zákona a potom bych vás chtěla seznámit s obsahem.
	Mám před sebou zákon a veškeré tabulky shody s Evropskou unií. Chtěla bych vás se zákonem velmi stručně seznámit s tím, že s částí týkající se vztahů k Evropské unii by vás seznámila paní náměstkyně Tylová. K novému, co v zákonu je, by vystoupila paní dr. Mikulová, ředitelka odboru odpadu. Na závěr bloku ministerstva by vystoupil pan inženýr z odboru ekonomiky, který by vás seznámil s ekonomickými nástroji, které v zákoně máme, zejména ve vztahu také k Evropské unii a k určitým specifikám tohoto zákona.
	Většina z vás ví, že jsem se podílela již na přípravě prvního zákona č. 238, který vyšel v r. 1991, a dalších předpisů k němu. Zákon byl zpracován ještě za doby federace a měl určité nedostatky. Nedostatky plynuly z toho, že měl hmotně právní část zvlášť a procesní také. Část byla schvalována Federálním shromážděním, část tehdejší Českou národní radou.
	Z toho plynuly další problémy a nejasnosti. Navíc zákon byl příliš obecný. Nebyl špatný, protože základní povinnosti, které zná i stávající zákon č. 125 i nový zákon, to znamená povinnost zařazování, třídění, odděleného shromažďování, speciálního nakládání s nebezpečnými odpady a evidence, zůstává nadále stejné. Trend je ale trochu jiný. Jiný je především v tom, že právě obecnost zákonů obou dvou - jak č. 238, tak č. 125 - vede a ještě nějakou chvíli povede - než bude tento zákon v účinnosti - k určitému ne úplnému hospodárnému nakládání s odpady, jaká je představa tohoto zákona.
	Nový zákon v sobě obsahuje tři části. První část jsou instituty, které se osvědčily a které nadále platí, to znamená obecné povinnosti pro původce a oprávněné osoby, které se nebudou měnit. 
	Dále tento zákon do sebe implementoval z nutnosti především vztahu k Ústavě a k Listině základních práv a svobod dvě vyhlášky, kde se zakládají povinnosti. Jsou to dvě stávající vyhlášky - 339/97 - povinnosti při hodnocení nebezpečných odpadů a 340/97 o rezervním fondu. Tyto vyhlášky jsou částečně přeřazeny do zákona právě proto, že jejich realizace naráží na poměrně velké problémy právě proto, že tam nejsou povinnosti, protože ve vyhláškách ani povinnosti být nemohou. To je jedna část.
	Další část, ta poslední a nejdůležitější, je to nóvum, které zákon v sobě má a to je především plná implementace základních sedmi, osmi směrnic. On vlastně celý ten balík předpisů bude implementován, těch 21 základních právních předpisů platných v EU, zbytek bude pak implementován do prováděcích předpisů. 
	Zde bych zároveň chtěla odpovědět na důraznou prosbou pana senátora Smutného, zda ty vyhlášky budou součástí projednávání tohoto zákona v Parlamentu. Ano, budou. Budou to téze. My samozřejmě nemůžeme úplně udělat paragrafové znění k tomu zákonu, protože zákon během legislativního procesu doznává určité změny, které musíme potom promítnout přímo v textu vyhlášky, tak jak nám to ukládají legislativní pravidla.
	Část nová má úplně nové definice - ona vlastně úplně nová definice odpadu není, je však přesnější. Obsahově se vrací k té původní v zákoně 238, a to především tím, že obsahuje objektivní část ochrany životního prostředí, tzn. to, že definice odpadu se také tím bude zabývat. Ochrana spočívá v tom, že určitá věc movitá, která není označena jako odpad, z hlediska ochrany životního prostředí takto bude moci být označena. To je návrat k principu, kdy je třeba zabezpečit obecnou ochranu životního prostředí. 
	Tímto jsem se dostala k tomu, s čím bych vás chtěla průběžně seznámit, tzn. o čem ten zákon vlastně je. 
	Zákon 125 má v úvodním ustanovení uvedeno, že se zabývá nakládáním. Nakládání je činnost. To znamená faktické fyzické nakládání s odpady. Tento zákon se zabývá nejen nakládáním, tedy tou činností, ale především - a to je priorita tohoto zákona - předcházením, předcházením vzniku odpadů. Navazuje to na celou sérii dalších právních předpisů, které v současné době Ministerstvo životního prostředí připravuje, má v různém stádiu rozpracování. Je to zákon o ochraně ovzduší, zákon o tzv. integrovaném povolení, zákon o posuzování vlivu na životní prostředí, atd. To jsou právní předpisy, které kladou důraz na předcházení vzniku odpadů a především tu ochranu předávají na povinný subjekt, nikoli na orgány státní správy, ale na povinné subjekty, které by se měly určitým způsobem začít chovat a jednat tak, aby byla naplněna dikce zákona. To znamená, snažíme se pracovat méně administrativními nástroji, ale více určitým tlakem na původce, oprávněné osoby, znečišťovatele, atd., aby investovali do části preventivní, tj. do části, která zabraňuje vzniku odpadu. Pokud odpady vzniknou, je třeba, aby se s nimi hospodárně nakládalo. 
	To, že nový zákon zpřesňuje svou působnost ve vztahu k zvláštním právním úpravám, byl jeden z momentů, který byl kritizován už u předchozích dvou zákonů. My nyní dáváme vysloveně striktní oddělení působnosti tohoto zákona vůči ostatním zvláštním právním úpravám, protože zákon sám o sobě, tzn. to meritum věci, se pohybuje v poměrně široké škále možností.To znamená od toho, že se stane odpadem, až potud, že se nestává odpadem a vrací se do procesu. Vždycky bude předpisem speciálním vůči těm ostatním.
	Další a velmi podstatná změna ve vztahu k předchozí právní úpravě je, že my skutečně přebíráme úplně doslova pojem odpad z evropské směrnice 75, která má ještě přílohy. Nejen to, že se vlastník odpadu chce zbavit, ale především má přílohy. Ty přílohy jsou vřazeny do textu zákona. To je to, co nám scházelo a schází ve stávajícím zákoně 125. 
Zároveň se pracuje s novým pojmem odstraňování. Je to nadmnožina pojmu, který známe pod názvem zneškodnění. Pojem odstraňování se vztahuje k jedné příloze pojmu odpadu. Je několik možností, jak ten odpad odstranit. Nepracuje se s tím, co známe pod pojmem trvale, ale pracuje se v určitém čase, kdy jsou určité možnosti, jak odpad odstranit ne úplně a trvale. Na vysvětlenou - pojem odstraňování se pojí k několika činnostem, které se potom promítají do celého zákona a speciálně k určitým částem, které jsou nové, to znamená ty odpady, které jsme jakoby vyjmuli z obecného procesu z obecných povinností. 
Další část zákona již svým způsobem zrcadlově odráží stávající institut katalogu odpadů, kde tento katalog přebíráme kompletně celý. Je to tzv. Evropský katalog odpadů. 
Zákon, na rozdíl od předchozí právní úpravy, má jako přílohu seznam nebezpečných odpadů. Zároveň má v příloze i vlastnosti, které již svým způsobem jsou přizpůsobeny a nejsou v rozporu se zákonem, který byl přijat předloni, tj. se zákonem o chemických látkách. Vlastnosti jsou tam podobně označeny. Říkám podobně, protože nejsou úplně. 
Dále zákon v sobě má to, co jsem říkala, to znamená vyhlášku o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a další procesní znaky, které jsme potřebovali mít v zákoně, nikoliv v prováděcím předpise.
Poněkud jiné řazení mají povinnosti při nakládání s odpady. Zde už jsem u pojmu nakládání. Jak jsem říkala, základní, obecné povinnosti zůstávají. Zvláště je vypíchnuta povinnost přednostního využívání odpadů. 
Zároveň navazujeme na již platný zákon nebo lépe řečeno novelu zákona 37, ke které máme výhrady, ale je tam jedno ustanovení, které jsme též přejali.
To je právě v návaznosti na to co jsem říkala, že se nám na té cestě ty odpady mnohdy ztratí. Tady dáváme, ne úplně, ale podobně jako v té novele - povinnost, aby byly odpady předávány jenom těm subjektům, které mají k tomu oprávnění, tzn. nebezpečné odpady.
Další novum v tom zákona je tzv. odpadový hospodář. Je to institut, který jsme převzali z německého hospodářství. Chtěla bych to trošku vysvětlit. Nazýváme ho odpadový hospodář a má podobnou funkci jako vodohospodář. Ale spíš se blíží tomu co my známe v chemickém zákoně - autorizovaná osoba. Je to prostě osoba, která svým vzděláním, zkušeností, praxí by měla zaštítit toho kdo s tím odpadem nakládá tak, aby plnil povinnosti nebo lépe řečeno byl navenek vůči kontrolním orgánům i veřejnosti zcela jasné, kdo za to odpadové hospodářství v tom podniku nebo u toho původce zařízení atd. zodpovídá. 
Takže tento institut je nový, ale na druhou stranu si myslím, že v tomto okamžiku nejen v podnicích, ale i na obcích, ve městech takoví lidé působí, tzn. většina kdo tady je z obcí nebo z podniků mnohdy tuto funkci zastávají. My se snažíme v tom zákoně je institucionalizovat a dát jim určitý právní rámec tak, aby ta jejich funkce měla váhu z hlediska tohoto zákona, nejen vlastně obecných předpisů platných podle zákoníku práce.
Dále jsou tady nové povinnosti, které jsou převzaty zase z prováděcí vyhlášky. Převzali jsme určitou část týkající se skládkování odpadů. Chtěla bych jenom upozornit na to, že ty principy vůbec neměníme, tzn. to co jsme slíbili, že nebudeme měnit speciálně ve vztahu k technickým požadavkům na skládkování, to se nemění. My tam zpřesňujeme ve vztahu k té evropské směrnici určité detaily, ale ten fakt, jak to bylo založeno stávající vyhláškou 338, to se nemění. To co je novum v tom zákoně a o čem bych vás potom chtěla seznámit - potom bych poprosila paní dr. Mikulovou - to je ta část povinností nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními. Jedná se o PCB, odpadní oleje, baterie, akumulátory, kaly z čistíren, odpady z výroby oxidu titaničitého, odpady z azbestu a autovraky. Jedná se o část, která je vlastně požadována z hlediska aproximační strategie, abychom tyto části speciální měli již zapracovány v zákoně.
Další část toho zákona má trošku zvláštní charakter. Je to část týkající se dovozů, vývozů a tranzitu odpadů. Ten charakter legislativně chci jenom vysvětlit. Je to proto, že v EU je tato část upravena nařízením rady. 
To nařízení rady po našem vstupu bude převzato celé, tzn. tato část ke vstupu našeho státu do EU nebo přijetí bude vlastně zrušena, proto je zvláštním způsobem vyňata a má zvláštní strukturu.
Poslední část, o které bych se chtěla zmínit, je část týkající se obcí a nakládání s komunálním odpadem. V žádném případě tímto zákonem nechceme jakkoliv zasahovat do práva obcí si tuto problematiku upravit. Jediný problém; a ten problém je - jak všichni víme - v placení za tyto služby. 
To právě chci vysvětlit - až dostanete ten zákon - aby nedošlo k omylu. My v textu zákona, konkrétně v § 16 odkazujeme na zákon o místních daních, který je teď v projednávání v Parlamentu. Pokud tento zákon projde - o místních daních - bude tato místní daň za komunální odpad součástí celého systému a má velkou přednost. Je velmi pružná. Obec ji může stanovit sama. 
Když tento zákon neprojde, tak vzadu máme pro tento případ přímou novelu zákona o místních poplatcích a tam pravděpodobně potom se rozvine diskuse, jestli ponecháme ten místní poplatek tak jak ho máme navržen nebo se modifikuje na tzv. dvousložkový poplatek. 
Tady jenom na vysvětlenou, že tento nástroj, který je pro obce velmi důležitý a já ho uznávám, protože problém placení, vymáhání atd., je pro tu obec velmi důležitý. 
Jinak ponecháváme ten systém tak jak je, tzn. obec si může stanovit obecně závaznou vyhláškou celý ten systém sběru a odstraňování odpadů a samozřejmě instituty tak jak byly zavedeny ponecháváme.
V této souvislosti se ale rozšiřuje určité správní trestání a pokuty ve vztahu k fyzickým osobám, tzn. tady dáváme i možnost poněkud větší nebo širší než to co bylo nebo je v dosavadním zákoně. 
Závěrem bych vás chtěla ještě seznámit s legislativním postupem k tomuto zákonu. Zákon by měl nabýt účinnosti k 1. 1. 2002 s tím, že některá ustanovení tohoto zákona mají odklad o 12 měsíců. To je první věc.
Další je, jak vlastně bude teď probíhat ten proces. Zákon je odevzdán k jednání k legislativnímu procesu vládě. Vláda by ho časově plus minus měla projednat třetí červnový týden podle toho jak proběhnou jednání v legislativních komisích a Legislativní radě vlády ČR a pak vláda automaticky obratem o projednání, pokud ho projedná a schválí, zasílá Parlamentu ČR s tím. V této souvislosti bych chtěla velmi poděkovat výboru pro životní prostředí, speciálně podvýboru pro suroviny, kde jsme vlastně od začátku - jak u věcného záměru tak u paragrafovaného znění - se scházeli s poslanci tohoto podvýboru a vyjasňovali si problémy, které se tohoto zákona týkali. Zrovna tak s panem senátorem Smutným a paní senátorkou Seitlovou jsme vlastně ve styku co se týče tohoto zákona. To by bylo velmi stručně k obsahu.
Chtěla bych říct, že jsme ten zákon zpracovali podle nových tabulek a nových požadavků na implementaci právních předpisů z EU. To je na vysvětlení toho, že tento zákon pak bude na naší webové stránce ministerstva zveřejněn; má trošku jinou strukturu (po pravé straně je sloupec, kde je vždycky číslo té příslušné směrnice, která je implementována). Já vám děkuji za pozornost a předala bych slovo paní nám. Tylové, která by vás seznámila právě s věcmi ve vztahu k EU a implementací směrnic tak jak jsou nám uloženy.

	Senátor Petr Smutný: Děkuji paní nám. Římanové za úvodní slovo. Prosil bych ale, abychom dodrželi předepsaný program semináře. Nyní by měla promluvit paní kolegyně Seitlová a pak budeme pokračovat v tom scénáři tak jak je v programu.

	Senátorka Jitka Seitlová: Dámy a pánové, vážení hosté, v roce 1992 byla přijata v ČR první komplexní právní úprava nakládání s odpady; první zákon o odpadech. V té době jsme měli téměř 10 tis. nekontrolovaných skládek, odpad byl živelně spalován, nebezpečné odpady téměř bez kontroly ohrožovaly zdraví a poškozovaly životní prostředí. Recyklace byla koncentrována na několik komodit - papír, sklo, staré železo a barevné kovy; fungoval zálohový systém vratných lahví.
	Téměř po osmi letech před námi leží třetí komplexní návrh zákona o odpadech. Za tu dobu jsou odpady zneškodňovány zhruba na 200 kontrolovaných skládkách. Pro nebezpečné odpady jsou přijaty zákonné normy umožňující kontrolu nakládání s nimi, byla zahájena recyklace a úprava odpadů vedoucí ke snížení jejich nebezpečných vlastností, odběr odpadů k recyklaci je ale velmi nestabilní a systém vratných lahví se hroutí. 
	Cíle předloženého dnes projednávaného návrhu zákona v důvodové zprávě jsou dva. Dosažení souladu s evropskými právními předpisy a odstranění nefungujících míst. Víme, že každá nová právní úprava je vždy určitým problémem z hlediska hospodářství, podnikatelského sektoru i státní správy. Při každé novele, kterou přijímáme a při každém zákonu, který přijímáme, bychom se měli především měli soustředit na to, aby byla strategicky ze střednědobého horizontu naplněna a aby ji nebylo nutné novelizovat nebo předkládat po roce znovu.
	Myslím proto, že ambice předloženého návrhu z tohoto pohledu by mohla být daleko vyšší. Evropa, to je samozřejmě otázka, která nás všechny zajímá a soulad s těmi předpis, to je samozřejmě věc, kterou jsme slíbili. Je obrovským pozitivem, že v návrhu zákona, který máme, jsou řešeny velmi pečlivě azbestové odpady, minerální oleje, ale také autovraky. Ale myslím si, že přijetí takového návrhu není jenom pasivním přijetím evropským norem, že i my tady si přejeme, aby se nám nekontrolovaně nehromadily autovraky a že je to v zájmu občanů této země, a proto tuto normu přijímáme. Nikoliv proto, že bychom jenom chtěli pasivně přijímat právo Evropské unie.
	Ale ten problém, který tento zákon řeší je daleko rozsáhlejší. Podle údajů, které jsou mnohým z vás známé, neustále produkce odpadů i v rámci celé Evropské unie roste. Cíl, který si stanovila Evropská unie, se zatím nepodařilo splnit. V celé Evropě ten trend vzniku odpadů je stálý. Podle analýz, které máme, víme, že i my budeme pokud se něco nezmění, kopírovat tento trend. Nedávno mně kdosi položil otázku, co čekáte od Evropské unie, od přístupu do Evropské unie. A druhá otázka zněla, čím vy chcete přispět při vstupu do Evropské unie. Co vy přinesete? 
	Podle prognóz, které jsou velmi pravděpodobné, dojde u nás s nárůstem životního standardu, životní úrovně, k nárůstu produkce komunálního odpadu, odhad se pohybuje kolem zhruba dalších 50 %. Již v r. 1992 jsme přijali zákon o odpadech a tento zákon o odpadech měl v preambuli stanovené cíle, které dneska respektuje celá Evropa a které my i v tomto zákoně, který dneska přijímáme nebo o kterém diskutujeme, dále deklarujeme.
	Cílem je omezit vznik odpadů, vzniklé odpady využívat a v té poslední skupině zneškodňovat tak, aby nepoškozovaly životní prostředí a zdraví občanů. Tyto cíle jsou deklarovány a ta základní otázka zní, zda jsou vytvořeny tímto zákonem také nástroje pro to, aby mohly být uplatňovány. 
	Vrátím se k systému vratných lahví, který jsem uvedla na počátku. Je to jeden z mechanismů, jak právě omezit vznik odpadů. Pokud se nám nepodaří zcela výjimečným způsobem připravit malou novelu některých daňových a cenových zákonů, tak se trh s vratnými lahvemi, i u piva, které představují 1,6 mld vratných lahví denně z hlediska obratu, zhroutí. 
	Při diskusi, která byla vedena, jsme dospěli k závěru ano, vratné láhve v České republice, ale to je obrovský problém, to bude stát obrovské miliardy, protože naši podnikatelé, naše firmy, investovaly do zařízení, která stála obrovské prostředky a tato zařízení by teď museli měnit.
	Pokud tedy v r. 1994 a 1995 nebyly jasné ekonomické nástroje pro to, že vratné láhve jsou podporovány státem, státní politikou, zákony, ekonomickými nástroji, pak dnes už je velice těžké je zavádět, protože by to byla obrovská ztráta pro náš průmysl, pro naše hospodářství. Dopady takovýchto opatření mají makroekonomický charakter. 
	Dámy a pánové, právě proto se domnívám, že ambice tohoto zákona by měla být vyšší, právě proto se domnívám, že to pozitivum, které v této České republice máme, bychom uměli a měli umět využít a právě proto se také domnívám, že je třeba vytvořit jasné funkční ekonomické nástroje k tomu, co deklarujeme. Otázka tedy zní: Evropská unie ve své základní směrnici o odpadech říká “členské státy přijmou vhodná opatření k podpoře, předcházení nebo omezení tvorby odpadů a jeho škodlivosti”. V materiálu, který je vám k dispozici se hovoří o tom, že způsoby předcházení a omezování tvorby odpadů bude specifikovat plán odpadového hospodářství České republiky.
	Opět tato norma fakticky, až na několik těch věcí, které přijala opisem, a to je samozřejmě pozitivum, tuto situaci neřeší. Já se obávám, že to je opravdu vážná věc, protože právě podnikatelé, právě hospodářský sektor, potřebuje pro své rozhodnutí vědět, jak se má zachovat, jak má investovat, jak má nakládat se svými prostředky. Pokud tento program není jasný, pak se obávám, že může dojít ke stejnému problému, jako na příkladě těch vratných lahví.
	Dámy a pánové, v r. 1992 jsme přijali první zákon, který dával povinnost tomuto státu zpracovat plán odpadového hospodářství nebo tehdy program odpadového hospodářství. Ten byl zpracován. Plán jako takový ale nemůže stanovit povinnosti. Povinnosti musí být v zákoně. Při schvalování druhého zákona o odpadech, kde jsem byla zpravodajem, jsme tady v Senátu prosadili, že se zákon vracel právě proto, že dával povinnost, aby tento stát zpracoval koncepci odpadového hospodářství. 
	Do dnešního dne nebyla koncepce zpracována. V tomto návrhu zákona tedy máme plán odpadového hospodářství. Mám velkou obavu, aby osud nebyl velmi obdobný a stejný. 
	Dámy a pánové, přeji vládě, Parlamentu a všem, kteří budou na tomto zákoně dále pracovat, aby se nám podařilo tyto věci doladit a dopracovat tak, aby zákon sloužil ku prospěchu hospodářské sféře, i občanům. Děkuji vám. 

	Senátor Petr Smutný: Děkuji kolegyni Seitlové za její vystoupení a nyní prosím paní náměstkyni Tylovou, aby přednesla svůj referát. 

	Eva Tylová: Vážené dámy a pánové, i pro mě je velká čest, že mohu vystoupit v této krásné místnosti, jak již bylo řečeno, před auditoriem lidí, kteří tedy mají co říci k problematice odpadů a mohu jim předložit návrh nového zákona o odpadech, který, jak již tady bylo také řečeno, má několik cílů, a to je nejenom harmonizace s Evropskou unií, ale i řešení věcných nedostatků zákona současného. 
	Chtěla bych tedy poděkovat paní senátorce Seitlové, panu senátorovi Smutnému za to, že nám umožnili toto veřejné slyšení. Chtěla bych poděkovat vám všem. Jednak za to, že jste se aktivně účastnili při přípravě zákona, jednak za to, že jste přišli sem a znovu tedy v té naší komunikaci a spolupráci pokračujete.
	Víte, že to nebylo jednoduché. Ti, kteří se tedy s námi na tom zúčastnili, že tato norma musela vzniknout během jednoho roku, což je naprosto nebývalé i v těch zemích západních, kde během jednoho roku, kdy ještě je dáno určitými pravidly, že musí probíhat určitým způsobem připomínková řízení, takže vlastně na práci samotnou na věcném záměru je čtvrt roku a další čtvrt rok na paragrafové znění. 
	Pak samozřejmě je to daleko problematičtější, než venku, kde taková norma vzniká 2-3 roky. Jak již tady bylo řečeno, jedním z důvodů je samozřejmě  soulad s EU. A chtěla bych poděkovat za slova paní senátorce Seitlové za to, že toto není jediným cílem, protože nám se v současnosti stává taková věc, není to tedy v Senátu, je to tedy s jiným zákonem v PS, kde se trochu zapomíná na to, co dobrého bylo v oblasti životního prostředí zde uděláno za těch deset let, tady to bylo zmíněno i v té problematice odpadů a vlastně tam, kde EU je za námi trochu pozadu, tak v podstatě to, co my už máme zavedeno jako dobré a co se osvědčilo, tak je na to upozorňováno, že je to nad rámec EU, že to je v rozporu a že bychom to vlastně z toho systému měli odstranit, a to dokonce i v případech takových, kdy směrnice v EU již je téměř před přijetím, přesto po nás je požadováno, abychom to tedy ze zákona odstranili.
	Takže jsem ráda, že i na půdě Senátu ve Sněmovně to bude obdobné, že nás nebudou poslanci a senátoři nutit k tomu, abychom zavrhli to, co se u nás osvědčilo. 
	Dále ještě tedy k té slučitelnosti. Na jednu stranu  pro nás slučitelnost není zase tak velkým problémem, protože jak zde bylo řečeno, zákon zde již platil poměrně dlouhou dobu. Za tu dobu si myslím, že jsme dosáhli řady úspěchů, jak zde zase bylo řečeno. A uvědomme si, že tuto oblast zase v těch vyspělejších zemích řešili např. 20 - 30 let, a že jejich výsledky nejsou zase o tolik lepší vzhledem k tomu, že my jsme to řešili těch 8 -9 let. 
	Ještě k tomu, jak se ty směrnice mají naplňovat. Tam jsem chtěla upozornit na to, protože zase panuje taková určitá neznalost, jak ta směrnice EU vypadá. My jsme vždycky osočováni a říkají nám, tak kde to máte v té směrnici to, co vy jste napsali do zákona. A tady je takové to zásadní nepochopení, že ty směrnice EU nepředstavují jednotný, komplexní ucelený, provázaný celek zákona, který by třeba ošetřoval oblast odpadů. Ne ony vznikaly postupně a postupně upravovali oblasti, které byly cítěny jako významné a které byly cítěny jako takové, že mají mezinárodní dopady. Takže některé oblasti tam téměř, téměř upraveny nejsou, jiným je zase věnována samostatná směrnice, i když z pohledu našeho zákona představují třeba jenom jednu oblast, třeba příklad olejů nebo autobaterií a dalších. 
	Takže pro nás není možné tyto směrnice přejmout celé, jak by si někdo představoval. Další věc, která je, že směrnice říká vlastně úkoly. Úkoly, které má ten  stát splnit. Říká, co má dosáhnout, ale neříká mu jak. Říká mu zabezpečit efektivní systém, např. nakládání s odpady. Ale neříká samozřejmě jak, takže to je ponecháno i správně na možnostech každého státu. Je to samozřejmě rozdílné ve Švédsku a v Řecku, takže proto ty směrnice tu vůli zde ponechávají. V každém tom státě může být zvolen jiný systém, ale který na konci dosáhne toho samého.
	Ale tady my zase máme někdy problém v tom, že když se posuzuje slučitelnost s EU, tak říkají - kde máte tuto povinnost, kterou vy jste zavedli. Vždyť ta povinnost tady nikde není uvedená, ale to, že my jsme tam tu povinnost dali, protože to je součást toho systému, jak chceme dosáhnout toho cíle, nám je někdy podsouváno, že je to vlastně rozpor s EU. A další věc, samozřejmě může být tato povinnost předmětem diskuse a potom je otázka, jestli tak, jak my jsme ten systém navrhli, jestli bude účinný nebo ne. To samozřejmě může být vždy na diskusi. A uvědomme si, že i každý z těch států zvolil trochu jiný systém a že nikdy v tak problematické oblasti, jako jsou odpady, která se dotýká téměř každého, se obtížně hledá úplně to optimální řešení. Ani těm státům, které s tím mají větší zkušenost se to úplně nepodařilo. 
	Mimo to, je tady další takový problém,  na který my narážíme, že odpady jsou vnímány jako drahá záležitost. Ta problematika odpadů je neustále u občanů zařazováno do té oblasti jako je třeba placení zdravotní péče, placení docházky do školy a dalších, tak neustále mají představu, že tohle je něco, za co by oni moc platit neměli a vlastně ten jejich pocit je takový, že nakupují neustále větší množství věcí, kdy ale potom nechtějí platit za to, že se jich zbaví. Takže je tady takový neúměrný pocit toho, kolik vlastně do odpadů máme vložit, abychom dosáhli efektivního systému. A to je velice důležité, protože jak i tady zazní, řada nástrojů je buď represivních a nebo je pobídkových, ale pokud jsou to nástroje pobídkové, tak někde stát ty prostředky musí vzít a musí je vzít ze společného balíku. 
	Takže pokud tedy použije jenom ty pobídkové nástroje, tak samozřejmě zase v tom celkovém rozpočtu státu se to odrazí. Pokud použije ty represivní, tak příkladem by mohlo být zvýšení skládkového na trojnásobek, než my navrhujeme. To samozřejmě by zajistilo to, že by se téměř vše, co by bylo možné recyklovat, recyklovalo, téměř všechno co by bylo možné spalovat, spalovalo, ale je otázka, jestli by to bylo pro občana únosné, protože by v některých oblastech nebylo možné recyklovat nebo spalovat nebo i cena za správné odstranění odpadu by byla např. třikrát vyšší, než je v současnosti.
	Je to samozřejmě vždycky takový kompromis mezi těmito všemi složkami. Jinak, jak již tady bylo zmíněno, těch směrnic EU, které se dotýkají této oblasti, je dokonce 21, základních je 10. Já jenom tak pro orientaci je vám přečtu, abyste viděli, že opravdu to nejsou úplně komplexní směrnice a přečtu vám i roky, abyste viděli, jak postupně vznikaly, takže každá ta směrnice má trochu jiného ducha, podle toho, jak se vyvíjel pohled na životní prostředí v EU a větší důraz na životní prostředí je kladen především v tom posledním desetiletí.
	Jedná se o rámcovou směrnici o odpadech z roku 1975, o směrnici o nebezpečném odpadu z roku 1991, o směrnici k odpadu z průmyslu oxidu totaničitého z roku 1978, která je spíše takovým pilotním pokusem Unie, kdy bylo vidět, že i ona vlastně v těch směrnicích hledá cestu, jak některé oblasti ošetřit,  pak je to nařízení rady z roku 1993, o kontrole a řízení pohybu zásilek uvnitř, do a z Evropských společenství. Tady bych ještě jenom odbočila, že to je jediné nařízení, které se k oblasti odpadů vztahuje a které dnem vstupu do EU budeme muset přejmout tak, jak to nařízení platí, protože to je norma s větší právní platností než směrnice. Pak následují směrnice, které se tedy týkají jednotlivých oblastí, jako jsou odpadní oleje, zneškodnění PCB a PCP, o použití splaškových kalů v zemědělství, o  bakteriích z roku 1986, o bateriích a akumulátorech obsahujících určité nebezpečné látky a navazující směrnice z roku 1991 - směrnice o obalech a obalových odpadech z roku 1994.
	Dále je to směrnice o skládkování, která je jedna z posledních. Na nich bych chtěla dokumentovat to, že tato směrnice má takové požadavky na skládkování, jaké v naší právní normě až na dvě výjimky, které se týkají biologického materiálu, máme již v současném zákoně. Tím jsme chtěla dokumentovat, že současná legislativa není tak pozadu za Evropskou unií.
	K rámcové směrnici. Takové zásady jako že znečišťovatel platí a další, jsou samozřejmě do naší legislativy promítnuty už od počátku. 	
	Pak jsou tam zásady, které tady byly zmiňovány, které ukládají přijmout opatření na předcházení a omezování vzniku odpadů a jejich nebezpečnosti, na regeneraci odpadů recyklací, opětným použitím nebo využitím jako zdroje energie a další.
	Celý zákon je o systému. Má jednotlivé povinnosti, které se ukládají původci odpadu, jak s nimi má zacházet, jak má přednostně dávat některé složky k recyklaci, ke spalování. 
	Jsou tam i nepřímo nástroje tím, že některé odpady nesmí ukládat na skládky atd. 
	Tento zákon by samozřejmě nemohl ošetřit všechno, co po nás Evropská unie chce, kdyby nebylo předchozí legislativy. Upozornila bych znovu na právní předpisy navazující na současný zákon o odpadech č. 125, a to je nařízení vlády o zpětném odběru, které bude platit za dva roky, vyhláška o podrobnostech s nakládáním s odpady, kde jsou tyto principy jak omezovat vznik odpadů a jak přednostně tento odpad využívat před ukládáním na skládky dány tím, že jsou tam dána procenta, kolik odpadu musí být využito. Pro původce je tam dána povinnost zpětného odběru, to znamená, že jsou tam povinnosti, které ve výsledku vedou k tomu, že podíl odpadu, který bude skládkován, bude významně nižší než v současnosti.
	Přijmout opatření k vybudování jednotné a přiměřené sítě zařízení ke zneškodňování odpadů. Je to u nás záležitost, kterou jsme splnili téměř bez problémů současným zákonem - tedy skládky a další zařízení.
	Pak je tam řada administrativních a dalších opatření.
	Dotknu se bodu, který zde byl zmíněn - vypracovávání plánu odpadového hospodářství. Tam je náš záměr takový, že se v současnosti zpracovává koncepce. Rozdělila bych mezi koncepcí a plánem, kdy koncepce je materiál strategický, který nám říká, jaký je záměr státu v této oblasti. Svou první část má již hotovou a zoponovanou. Byla veřejně zoponována v prosinci minulého roku a v současnosti je tato koncepce dopracována. Svým pojetím v obecnější rovině je zpracována stejně jako koncepce v zemích Evropské unie, to znamená, že říká hierarchii, jak zacházet s odpadem, ale neříká ji do podrobností. Uvědomme si, že je to oblast, která je velice odlišná od jiných složek životního prostředí, nemůže být direktivně svazována tak, že dáme naprosto přesný podíl toho, kolik PETlahví budeme tím způsobem drtit, tím způsobem spalovat nebo tím způsobem recyklovat. To není v koncepci možné. Je zde mnoho vstupů trhu a nových technologií, které úředník na 5 let dopředu nemůže zafixovat.
	Postup je takový, že se zpracovává koncepce. Její první část již byla zoponována, je k dispozici všem, kteří by o ni měli zájem. Teď bude probíhat zpracování plánů na úrovni krajů, které budou obsahovat i analýzy odpadů, které v těchto budoucích krajích jsou tvořeny, což je velmi podstatnou částí plánu. Nemůžeme udělat plán bez toho, aniž bychom věděli, jaké množství odpadu je tvořeno. Víme, že se toto množství odpadu prudce mění, že to není stabilní záležitost. 
	Je potřeba provést řádnou analýzu a syntézu, udělat plány pro kraje a na základě nich bude zpracován plán pro Českou republiku. 
	Na podporu zpracování plánu pro kraje jsme vyčlenili prostředky ze Státního fondu životního prostředí. Tato činnost již běží.
	Dotkla bych se jednotlivých směrnic, které musíme splnit, i když část byla již řečena. 
	Velmi významná oblast je nakládání s nebezpečným odpadem. Zde byly rozdíly proti směrnici Evropské unie spíše administrativního charakteru, ale tam, bohužel, unie trvá na tom, aby tyto záležitosti byly sjednoceny. Museli jsme v některých případech i ustoupit od našeho systému a modifikovat ho podle potřeb Evropské unie, i když bych řekla, že náš v této oblasti plně dostačoval. 
	Byly odstraněny rozdíly v číslování a definicích nebezpečných vlastností odpadů, byly plně přejaty seznamy, které jsou uvedeny v přílohách směrnice, které přesně definují některé oblasti, které nebyly dosud ošetřeny. Byl přepracován katalog odpadů, který byl určitým způsobem širší, protože jsme měli na některé odpady přísnější požadavky a měli jsme je zařazeny jako nebezpečné.
	Chyběly nám plány nakládání s nebezpečnými odpady.
	Jedna oblast, kde jsme museli přistoupit k harmonizaci a která nás i trochu mrzí, je vypuštění autorizace pro určité typy nebezpečných odpadů, které jsme pokládali právě pro nebezpečnost těchto odpadů za velmi významný nástroj, nicméně zde bude jednotná klasifikace. 
	K dalším směrnicím. Směrnice týkající se oxidu titaničitého je plněna bez problémů díky tomu, že je zde jeden závod, a nemá velký význam v rámci Evropské unie. 	Nařízení Rady o kontrole a řízení pohybu zásilek odpadu uvnitř, do a z Evropské unie bude platit dnem vstupu do Evropské unie. Současný zákon se s tím vypořádává tak, že přejímá povinnosti, které v tomto zařízení jsou. Technické podrobnosti budou uvedeny ve vyhlášce, jak se zmínila paní ředitelka Mikulová.
	Rozdíly, které jsme museli odstranit, byly v oblasti administrativní, tedy náležitosti smluv, finančních záruk, vracení zásilek odpadů, kontrola přepravovaných odpadů, informační zabezpečení a další. Forma notifikačních a přepravních dokumentů a úprava jejich pohybu musela být změněna, aby to bylo jednotné, i když náš systém nám vyhovoval.
	Byly sjednoceny seznamy - seznamy odpadů zelené, žluté, červené. Měli jsme určitou tendenci chránit vnitřní trh, a proto jsme některé odpady, které měla Evropská unie na zeleném odpadu, měli jsme na žlutém nebo červeném, abychom předešli tomu, že by v důsledku ekonomické nerovnováhy mezi námi a sousedními státy docházelo k nadměrnému dovozu k nám a k tomu, že by náš odpad nebyl přepracováván. Toto ochranářské opatření, které v současné době trvá pro řadu komodit, budeme muset odstranit. Pro nás to vstupem do unie otázka diskuse nebude, filozoficky je to ale otázka diskuse. Setkali jsme se třeba s takovou záležitostí, že se ukazuje, že náš trh České republiky ve vztahu k druhotným surovinám je opravdu malý a že tam stačí ovlivnění, které pak dopadne na všechny, kteří se na zpracování podílejí. Když se ale zapojíme do evropského kruhu, dochází ke stabilnější situaci. Problém byl papír, a teď došlo k určitému vyrovnání, kdy jsme se zapojili v dovozech a vývozech papíru do celoevropského kruhu a tím nastala stabilnější situace. 
	Je to vždycky stabilnější situace z jednoho pohledu. To, že stoupají ceny papíru při výkupu je pozitivní. Ti, co ho mohou nakupovat, to mohou hodnotit opačně. Jsou tedy dva pohledy, jeden pohled z hlediska ochrany životního prostředí, druhý pohled ze strany výrobce, který tento materiál potřebuje a pro něj tedy to zvýšení cen nemusí být tak radostné jako pro nás. Pro nás je to radostné v tom směru, že papír nebude končit na skládkách. Zde dojde k plnému vyrovnání seznamu.
	Dalším problémem jsou PET lahve. Tyto lahve jsou zpracovávány. Byl zorganizován sběr těchto lahví v takové míře, že jsme nakonec nevěděli co s PET lahvemi dělat. Na tom chci dokumentovat, že není úplně pravda, že by ty nástroje i současné legislativy byly neúčinné. Vyřešili jsme to tím, že dáváme dotace na drtičky odpadů, na další zařízení, která pomohou PET lahve zpracovat, a do doby, než zde bude další zařízení, tyto PET lahve i vyvézt. Nevidím osobně takový problém v tom, že tyto seznamy budou harmonizovány.
	Následují směrnice, které se dotýkají jednotlivých komodit, jako je nakládání s odpadními oleji, zneškodňování PCB a PCP. U obou posledních je to i záležitost, která se dotýká zákona o chemických látkách. V současné době je připravovaná vyhláška o inventarizaci zařízení v PCB, v zákoně jsou navrženy povinnosti, aby to bylo harmonizováno s povinnostmi ve směrnici EU. 
	Stejně tak tomu je u splaškových kalů, které v současnosti nejsou příliš ošetřeny. Částečně pouze v zákoně o ochraně zemědělského půdního fondu. Přitom tato oblast je poměrně dost sledována z hlediska EU a jsou tam poměrně dost velké povinnosti jak pro ty, kdo tyto splaškové kaly produkují, tak pro ty, kdo je budou aplikovat na půdě. Část povinností je v zákoně a část bude ve vyhlášce.
	Směrnice o bateriích a akumulátorech - olověné baterie u nás v podstatě nejsou významným problémem. To, co nebylo v současnosti v zákoně upraveno, jsou právě otázky limitu obsahu kovů v bateriích. Je to řešeno zákazem v tomto zákoně. Je to komodita, která podléhá zpětnému odběru. Za dva roky tato povinnost zpětného odběru začne platit a tím sběr této komodity bude ještě podpořen. 
	Směrnici o obalech a obalových odpadech transformuje zákon o obalech, který je v současnosti ve formě věcného záměru.
	Byla rozeslána do mezirezortního připomínkového řízení. Na tvorbě tohoto věcného záměru se podílela řada odborníků, a to jak z okruhu původců obalů, tak i zpracovatelů obalu. Byla vytvořena na Ministerstvu skupina, která za tři čtvrtě roku vytvořila tento věcný záměr. Pokud budou dotazy, můžeme ještě dále vysvětlit.
	Poslední je směrnice o skládkování, která pro nás nepřináší nic nového. Dokazuje, že náš systém není úplně za EU. Významný rozdíl je především v ukládání biologických materiálů na skládku, které bude velice omezeno. To bude pro nás určitým problémem. Povinnosti jsou v zákoně a technické podrobnosti budou ve vyhlášce. 
	Tímto bych přednášku skončila a poděkovala bych vám za pozornost. Pokud byste měli dotazy, velmi ráda je zodpovím. Znovu bych vám poděkovala za to, že jste sem přišli a že chcete s námi tuto nelehkou oblast řešit. Děkuji vám. 
	
	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji paní náměstkyni Tylové za velmi podrobný a důsledný přehled té implementace tak, jak byla provedena. 
	Nyní předám slovo paní ředitelce Vlastě Mikulové z odboru odpadu.
	
	Vlasta Mikulová: Vážení přátelé, dovolte, abych vás stručně seznámila, v návaznosti na projevy paní náměstkyně Římanové a paní náměstkyně Tylové, s přípravou právního předpisu o odpadech a s přípravou navazujících právních předpisů, s přípravou navazujících dalších důležitých činností, které patří do odboru odpadu. 
	Vezmeme-li zákon, tak jak ho máte před sebou, je v něm řada zmocnění k vydání vyhlášky Ministerstva. Možná budeme zanedlouho společně novelizovat zákon.  Já bych to nepovažovala za tak velkou chybu, protože vývoj jde dopředu, a jak jsem jednou slyšela, odpad není zlý, je to kus těžkého života, zároveň však i zajímavého a hezkého, když se nám něco podaří. Musíme reagovat velice pružně, jak se společnost vyvíjí, musíme dělat určité rámce pro zabránění negativním vlivům, vytvářet vhodné podmínky k tomu, aby se předcházelo vzniku odpadů a s odpady se lépe nakládalo. 
	Z toho důvodu je v zákoně o odpadech, aby se nemusel každou chvíli novelizovat, aby bylo možno reagovat na změny, které život přináší, celá řada zmocnění k vydání vyhlášek.
	My na vyhláškách pracujeme. Přiznám se, že to tempo je tak rychlé, že nestačíme s vyhláškami jít ruku v ruce se zákonem. Bylo by dobré to, co potřebujeme dát do zákona, mít flexibilně ve vyhlášce a obráceně, abychom k tomu, co potřebuje život, měli dostatečné zmocnění v zákoně. Pevně věřím, že se nám to podaří. Zároveň bych chtěla poukázat i na to, že vývoj jde v Evropě nesmírně rychle. V EU např. schvalování určité direktivy trvá několik let. My už máme návrhy a i v tomto zákoně na ně budeme muset reagovat. Týká se to např. autovraků. Může nám být vyčítáno, že předbíháme. I paní komisařka Valdstremová hovořila o tom, že návrhy, které jsou před koncem přípravy v EU, bychom měli zahrnout do našeho právního řádu. 
	V současné době, pokud jde o přípravu návrhů vyhlášek, jde asi o počet 12. Tyto návrhy vyhlášek se musejí dělat velice podrobně, se zástupci resortů, se zástupci okresních úřadů, atd. Připravujeme na 14., 15 a 16. června seminář s územními odbory, kde se budeme zabývat pouze těmito vyhláškami a kde podrobně rozebereme ustanovení po ustanovení.
	Já to považuji za nesmírně důležité, obdobně budeme pokračovat i s odbornou veřejností a neberte tak, že to, co tady, je něco konečného, myslím ve vyhláškách, prosím vás. Tady to bude skutečně nutná veliká spolupráce, o kterou vás tady žádám a zatím dosavadní zkušenosti, které máme i s tvorby implementačních plánů, o kterých hovořila paní náměstkyně, tak odborná veřejnost nám skutečně pomáhá. 
	Myslím si, že právě odpady jsou zajímavé i tím, že se dotýkají života každého jedince, závisí na nich v podstatě i prosperita podnikatelská a chápu, že podnikatelé musí mít své určité jistoty. Ta jistota zejména musí spočívat v tom, že jestliže zákonem něco stanovíme, potom nezmírníme. Myslím si, že se nám to i vyplatilo při zákoně 238. Nevyplatilo se to Slovenské republice, která naopak ke zmírnění potom docházela. 
	Chtěla bych říci, že těch 12 vyhlášek, které v současné době připravujeme. Ve veliké rychlosti vám řeknu, ono obrazně se to bude dotýkat současných vyhlášek. To znamená, že budeme mít vyhlášku ke katalogu odpadů. Nebudu říkat podrobnosti. Myslím si, že se k nim vrátíme potom při diskusi. Vyhláška o kontrolnosti s nakládání s odpady, o hodnocení nebezpečných vlastností, vyhláška o finanční rezervě na uzavření, péče o skládku, to je opět obdoba, potom vyhlášky, které se dotýkají té části 4. zákona, o které hovořila i paní náměstkyně Římanová, která tato část znamená povinnosti při nakládání s určitými druhy odpadů a více méně se jedná o povinnosti, které vyplývají z direktiv Evropské unie, o kterých vás tady i informovala paní náměstkyně Tylová.
	Znamená to, že my budeme mít speciální vyhlášku o podrobnostech nakládání s odpady z výroby oxidu uhličitého, budeme mít vyhlášku o nakládání s PCB a s odpady s obsahem MPCB, budeme mít vyhlášku podmínky použití kalu z komunálních čistíren odpadních vod a podobných čistíren odpadních vod. Tady bych chtěla říci, se jedná o vyhlášku, která byť bylo zmocnění v zákoně 125, nebyla nikdy realizována, nebylo tam dostatečné zmocnění, nebylo tady možné ho z tohoto důvodu konsensu mezi dvěma ministerstvy. Tato vyhláška je připravována ve spolupráci třech ministerstev. K základnímu konsensu došlo a já si myslím, že právě tímto postupem, kdy budeme diskutovat, vysvětlovat si pojmy navzájem, tak zcela bezpečně se vždy domluvíme. 
	Jsem si toho jista, poněvadž bez kompromisu, bez respektování potřeb jeden druhého, bychom dokonalý zákon, respektive navazující předpisy nikdy nemohli připravit. Potom je to vyhláška ministerstva životního prostředí, ve které se stanoví podrobnosti nakládání s autovraky. Tady bych se na okamžik zastavila. Je to velký problém. V Evropské unii dochází konečně ke konsensu v nakládání s autovraky. Je připravena směrnice, která zřejmě v polovině tohoto roku bude přijata. My na to již v tomto zákoně v předstihu reagujeme a je to velice nutné, protože naše země skutečně musí mít stejná pravidla, jako budou v Evropské unii, které se týkají nakládání s autovraky. My se s tím potýkáme při žádostech o dovozech autovraků do naší republiky. Tady se přiznám, že skutečně není zájmem České republiky přijímat autovraky na naše území v nějakém větším počtu, protože je to problém nesmírně nákladný a nemáme pro to dostatečná zatím zákonná opatření, abychom mohli čelit všem problémům potom, které by v ochraně životního prostředí nastaly, včetně bych řekla záboru zemědělské půdy.
	Další vyhláška , která zatím bude vydána, se týká potom přeshraničního pohybu odpadů. Zatím je to rozčleněno zhruba do třech vyhlášek. Tady bych jenom chtěla poukázat, že ze všech direktiv, nebo zpráva Evropského společenství, která se týká nakládání s odpady, je jedno nařízení Evropského společenství, které se týká právě přeshraničního pohybu. Toto nařízení převezmeme. Zakončila bych tím, že celá řada otázek z toho je kladeno a jsou obavy, jestli se nestaneme popelnicí Evropy. Tyto obavy neustále jsou. Myslím si, že nemusí být. Ta kontrola ta bude neustálá a zejména plány odpadového hospodářství budou mít tu možnost, aby mohly stanovit podle kapacit zpracovatelských i dovozy a vývozy, které se týkají jen určitých komodit. 
	Je to nástroj, který je využíván i ostatními státy, případně v diskusi můžeme hovořit, jak s tímto se například vyrovnávají v Dánsku. Já si myslím, že právě tady nástroje k regulaci přeshraničního pohybu jsou a vyplývá to ze základního principu soběstatečnosti a blízkosti. To znamená, že soběstačnost by měla být nejenom v rámci Evropské unie, ale i v rámci jednotlivých zemí s tím, že pochopitelně ekonomické dopady, které přeshraniční pohyb má, musíme vzít rovněž v úvahu. Ta výhodnost u některých komodit, které nemají velké množství odpadů a je efektivní z hlediska ekonomického, neznamená enviromentální zatížení, ten pohyb tady prostě bude. 
	Já bych tímto zakončila a chtěla bych právě upozornit, že právě část 4. zákona o odpadech je nesmírně důležitá a zde bych řekla, že budou a přála bych si další novely tohoto zákona, které se budou týkat zmocnění k vydání potom podrobnějších předpisů s dalšími druhy odpadů podle toho, jak budou jednotlivé direktivy evropské směrnice i podle toho, jak my budeme připraveni určité regulační opatření připravit a tady si myslím, že potom můžeme být i vzorem pro Evropu. Děkuji vám za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová:Děkuji paní ředitelce Mikulové. Ale protože čas, který byl vyčleněn prvnímu bloku – seznámení s návrhem předkladateli, byl již vyčerpán, tak ten poslední příspěvek, který měl přednést Miroslav Hájek, ředitel odboru ekonomiky, nebude realizován. Zastupuje ho tady Milan Šťastný, který potom odpoví v diskusi na vaše dotazy. Zahájila bych blok č. 2, tj. stanoviska producentů odpadů a jako první bych si dovolila dát slovo panu ing. Josefu Vančurovi, který zastupuje Svaz odpadového průmyslu.

	Josef Vančura: Vážené dámy a pánové, já bych na úvod chtěl krátce představit náš svaz. Zastupujeme nejen producenty, ale i organizace, které nakládají s odpady dále v tom řetězci a protože jsem v takové té schizofrénní pozici, že zastupuji organizace, které odpady produkuji, i ty, které s nimi dále nakládají, bych se teď soustředil na tu první část a případně bych se potom v diskusi zúčastnil i té další.
	My samozřejmě jsme v tom standardním připomínkovém řízení se zúčastnili během té lhůty připomínkovací jsme od našich členů shromáždili značnou část bych řekl připomínek, návrhů na úpravy a na změny. My jsme je standardní cestou předali dále k vyřizování a k dispozici ministerstvu. Není proto myslím asi na místě i z časového hlediska, abych je tady předčítal, proto mi dovolte, abych se za tuto oblast těch organizací, které produkují odpady, tady zmínil o zobecněných nebo obecnějších připomínek z hlediska toho nového návrhu zákona. 
	Samozřejmě, že základní připomínka byla v tom, že navrhovaný zákon se sice v důvodové zprávě a i v deklarativních bodech odkazuje na část prevence v řetězci zpracování odpadu, čili předcházení vzniku odpadů, ale přesto na nás působí opět tak, že jeho těžiště, jeho dikce je v represivní stránce, v nařizovací. Dokonce jeden z našich členů část, která se týká správních deliktů a přestupků nazval, že jde o drakonickou kapitolu, která je podrobněji propracována než zbytek zákona.
	Chtěl bych navázat na to, co tady řekla paní senátorka Seitlová, že producenty odpadu, má-li se předcházet vzniku odpadu, by měla orientovat zejména koncepční část, která začíná od strategie a přechází k plánu, kde by producenti, posléze i nakladatelé a zpracovatelé měli být dlouhodobějším horizontem orientováni na to, co bude podporováno a prosazováno. Přibližně od r. 1992 řada věcí, na kterou se podnikatelská sféra orientovala, kam investovala, nebyla dodržena, očekávaly se pobídky, daňové úlevy. Ekonomické nástroje nebyly realizovány. Z některých oblastí odpadového hospodářství máme do dneška postaveny pomníky, které vznikly nerealizací a nedotažením plánů, které si soukromá sféra od toho slibovala.
	Ta část, která se týká producentů odpadů, je stejná jako současný zákon. Zavádějí se tam některé záležitosti. Byl tady zmíněn odpadový hospodář. Větší podnik, organizace a instituce, které mají podnikového ekologa, je rozdělen na více oblastí. Je tam vodař, pracovník, který se zabývá ovzduším, odpady jsou vždycky na prvním místě. Záleží na tom, zda jsme v zákonu obdrželi jen další kapitolu o 4 řádcích, nebo jestli to bude dále akcentovaná osoba, se kterou bude nějak pracováno a která bude nějak orientována. Je to člověk, který v průmyslových organizacích by měl být spolupracovníkem státní správy a měl by ovlivňovat orientaci odpadového hospodářství podniků. Tam se nic zvláštního neděje.
	Co se týče harmonizace, máme připomínku, že je velmi dobré, že se některé dokumenty zákona již naprosto sladily s dikcí EU. Samozřejmě mělo by se to systémově promítnout do všech navazujících částí zákona o odpadech. Např. jestliže katalog odpadů zavádí pojem nebezpečné vlastnosti, třídění odpadů podle nebezpečných vlastností, pak další navazující technologie by tomu měly odpovídat. Někteří naši členové navrhují, aby se např. pro zařízení, která zpracovávají odpady, používala stejná terminologie, nebezpečné vlastnosti aby byly uváděny pro skládkování atd.
	Co se týká některých záležitostí, které přenášejí tíhu odpovědnosti za ukládání odpadů i na fyzické osoby, sešla se tady celé řada připomínek k této části. Je to §16 zákona. Tato část je našimi členy hodnocena jako nebezpečná, kdy se neprokáže původce odpadu, který odpad uloží na nemovitosti nebo na pozemek právnické nebo fyzické osoby, kdy veškerá tíha tohoto aktu je přenesena na fyzickou a právnickou osobu. Když to domyslíte, bude to znamenat takové důsledky, kdy obec nemusí spolupracovat na odstranění toho. Když si třeba vezmete majitele pozemků při komunikacích, majitele luk kolem komunikací, kam se odhazují odpady, celá tíha je na nich, přechází to z obce na tyto vlastníky. Dokonce jedna z připomínek, které jsme dostali, uvádí možnost i organizovaného zločinu, který dostává do ruky ideální nástroj k vydírání, neboť vlastníci polí, luk a lesů se nemohou proti škodě způsobené svévolným odložením odpadu neznámým pachatelem na jejich pozemku bránit, dokonce ani pojistit.
	Tady máme celý pozměňovací návrh, který jsme předložili.

	Senátorka Jitka Seitlová: Už je to zřejmě respektováno, paní náměstkyně vám chce do toho vstoupit.

	Náměstkyně ministra: Bylo to úplně vypuštěno, v tomto okamžiku to řeší velmi dobře zákon o obcích, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů.

	Senátorka Jitka Seitlová: Čas je naším nepřítelem. Prosím ještě maximálně o minutu.

	Josef Vančura: Hlavní připomínka, která se objevila téměř ve všech materiálech, které jsme obdrželi je, že jestliže upřednostňujeme využití odpadu před likvidací, zákon postrádá nástroje, které by tuto snahu podprovaly - daňové úlevy, možnosti využití poplatků na nové technologie, vyloučení některých technologií, které jsou už zastaralé a které ničí životní prostředí, aby tato část nebyla pouze deklarativní. 

	Senátorka Jitka Seitlová:Děkuji panu Ing. Vančurovi a poprosím dalšího významného zástupce pana doc. Černého, který zastupuje Svaz měst a obcí, tedy další naprosto rozhodující partner do diskuse, z hlediska produkce, zejména komunálních a živnostenských odpadů.

	Doc. Václav Černý:  Vážená paní senátorko, vážené dámy, vážení pánové. Nejdříve bych chtěl poděkovat za pozvání, kterého se nám dostalo na tento seminář. Já bych se chtěl soustředit především na koncepční a systémové nedostatky z pohledu Svazu měst a obcí, a to samozřejmě hlavně na ty, které se bezprostředně dotýkají občanů, tj. obcí a měst. 
	Naše připomínky vycházejí z připomínek, které jsme poslali na Ministerstvo životního prostředí a jenom bych chtěl pro úplnost říci, že vedle celkových připomínek, které byly shrnuty v našem materiálu, město Plzeň vydalo i své vlastní připomínky, které jsou velmi kritické. Možná, že k některým souvislostem, bude-li čas, řekl pár slov.
	To, co pro obce je problémem. Tak já bych začal tím, že problémem jsou neukáznění občané, fyzické osoby, které nevykonávají podnikatelskou činnost. Jde o to, to je ten evergreen, že tito občané zneužívají a parazitují na systémech, které jsou v obcích pro řádné občany připraveny, to znamená oni neplatí za to, že by si objednávali popelnice, ale dávají to na černé skládky apod. Čili ten problém je bohužel problém restriktivní. Já nevolám, nebo Svaz měst a obcí, nevolá po restrikci, ale volá po ochraně těch řádných občanů. Protože ty restrikce v tomto návrhu zákona jsou velmi málo zmiňovány, rozhodně ne přímo a souvisí to i s další věcí, tj. se základními pojmy, které tento zákon má, to znamená pojem původce odpadu jako takového. Když se podíváte do srovnávací tabulky, která v tom zákoně je a srovnáte si definice producera - původce z EU - takovýhle odstaveček proti takovému odstavečku, který je v tomto zákoně, tak vidíte, že u nás je to řešeno poměrně velmi komplikovaně a ta komplikovanost má za následek, že tím také vznikají i určité díry v zákoně nebo těžko se vymáhá to, co by se vymáhat mělo. 
	V podstatě je to tak, že asi do okamžiku, než fyzická osoba, která nepodniká, se zbaví odpadu odložením na místě k tomu určeném, tak neplatí pro držitele odpadu zákonná nařízení, kterými se musí řídit původci odpadů. Čili svým způsobem se odpad jakoby ztrácí, resp.  je k tomu jenom zaveden pojem držitel odpadu v tomto zákoně. 
	Já, protože jsem cvičen v matematice a ve fyzice, a tím pádem trošku v logice, tak vím, že jakýkoliv logický systém, který je složitý, tak je vždy náchylný k  tomu, že bude zneužíván, nebo že dojde k zatemnění. Čili já bych se přimlouval za to, co jsme už navrhovali v tom, když jsme dávali připomínky k tomu minulému zákonu, aby vlastně se nějakým způsobem rozlišily ty pojmy tak, že třeba ten, kdo je v současném zákoně původce, aby se řeklo producent, to je vlastně takový ten průmyslový, velký včetně tedy obcí a vedle toho původce prakticky každý, kdo ten odpad má. Tento způsob v podstatě i vyhovuje té srovnávací tabulce a já mám ještě třeba k dispozici zákon o odpadech z Finska, který jsem dostal. Je to Waist Act  č. 1072 z roku 1993 a je to tedy neoficiální překlad do angličtiny, který mám, kde v podstatě také mají tyto pojmy rozlišeny. 
	Takže to si myslím, že tady problém je a byl bych rád, kdybychom se k tomu, pokud vůbec je možnost, se k tomu vrátili. Pokud samozřejmě možnost není, tak by se to možná dalo vyřešit tak, že by se některé povinnosti přenesly na držitele odpadu.
	Tím docházíme také k definicím. Pokud se těch definicí týče, tak ten pojem držitel není vůbec definován, ale je, řekněme, tak nějak obecně známý. Snad by se to dalo i přijmout. Co je horší, že třeba není vůbec definován pojem komunální a ani stavební odpad, a přesto tyto pojmy jsou v tomto zákoně používány. V tom současně platném zákoně tyto pojmy definovány jsou. 
	Pokud se týká dalších takových zásadních věcí. Je to část třetí - Povinnosti při nakládání s odpadu - k § 10 - předcházení vzniku odpadů. Čili je to § 10  a 11 odst. 1. Tam to znění je značně deklarativní. Byli jsme na to dost upozorňování i obcemi. Tam se prostě říká, že každý je povinen. Možná, že to lépe udělat nejde, ale vznikly k tomu připomínky. To, co už tady bylo diskutováno právě předřečníkem, tak to asi nebudu diskutovat. Pro sebe samotného jsem si k tomuto paragrafu napsal, že to je pomsta sousedova. To je to uložení odpadu v rozporu se zákonem. On to tady dostatečně rozebíral  a já jsem rád, že se tady od tohoto ustupuje.
	Ještě bych se vrátil k tomuto. V podstatě jediná restrikce, která je dána na soukromé osoby, na fyzické osoby, které nepodnikají, to jsou restrikce v souvislosti s autovraky. Tam bych se chtěl zeptat, proč tedy pro účely  tohoto zákona se zužuje význam vozidlo, protože tam je to omezeno tak, že do toho nespadají autobus a těžká nákladní auta, přičemž to si i běžné fyzické osoby kupují, dokonce nevím, jestli to ještě platí, si kdysi mohl koupit i vyřazený tank. A potom povinnosti při nakládání s autovraky. Je otázka, jestli by nemělo smysl termínovat předávání autovraků a případně i uvážit nějakou legislativní iniciativu, která by vedla k zákazu dovozu autovraků starších. To už bylo tady paní doktorkou Mikulovou diskutováno, tak jsem rád, že je na to z hlediska ministerstva pamatováno.
	I otázka zpětného odběru výrobků. Tam, to je otázka svazování zákonů, čili je fázový posun mezi zákonem o odpadech a dalšími zákony, čili o obalech a případně o nějakém přímém odběru výrobků. Rozhodně města mají problémy a budou mít problémy třeba s televizemi, elektronickým zbožím, jako počítače, ledničky, mrazničky atd., které nejsou, myslím, ještě stále legislativně ošetřeny, takže v tomto bychom potřebovali, aby se také něco udělalo. 
	Je otázka, jestli to, tak jak to někteří, jak v připomínkách došlo, aby se tyto povinnosti dávaly na prodejce. To by muselo být velice pečlivě zváženo, asi není čas, abychom tyto problémy tady řešili. Pokud se týká správních deliktů a přestupků, tak stále ve Svazu měst a obcí převažuje názor, že zákony v České republice nedávají správním orgánům téměř žádné nástroje k tomu, aby mohly přímo, tj. v zákoně definovanou sankcí za přestoupení zákonem definovaného nařízení, sankcionovat neukázněnou fyzickou osobu, která nepodniká, třeba občana. 
	Názorným dokladem je to, že třeba občané ve svém životě běžně se dostanou do styku například s odpadními oleji. To se třeba používá i v rozporu se životním prostředím ke konzervaci plotů, trámů atd., s bateriemi, akumulátory, které se občas vyhazují, nebo pracují s odpady z azbestu atd., přičemž bohužel dosáhnout na takto občany lze zase zprostředkovaně, to znamená ne přímo přes zákon, ale zákonem o přestupcích nebo zákonem o ochraně životního prostředí. Myslím si, že by bylo rozumné tam, kde to přesáhne míru, aby obce měly v ruce nějaký nástroj, který by dokázal tam, kde už to opravdu přesáhne míru té sankce zvednout a že by tam měla být tato možnost.  Čili byli bychom také rádi, kdyby mohlo v tomto dojít k nějakému systémovému řešení. 
	Pokud se týká § 71 odst. 3, to je vlastně jediný paragraf, který dává obcím nástroj, aby sankcionovali občany, ale týká se to pouze v souvislosti s autovraky.
Týká se to pouze v souvislosti s autovraky. Na návrh některých obcí byli bychom rádi, kdyby se tento paragraf rozšířil, a to i o ty věci, které jsou diskutovány v souvislosti s právnickými osobami nebo s podnikateli-fyzickými osobami.
	Stejně je to v § 80, kde se také mluví o obcích. Byli bychom rádi, kdybychom v diskusi mohli dojít ke konsensu, který byl rozumnou mírou mezi nutností sankcionovat ty, kteří si to opravdu zaslouží, a naopak chránit ty, kteří se chovají řádně.
	Co je velmi podstatné a co je určitým sporem nejen mezi Ministerstvem životního prostředí a Svazem měst a obcí, ale dokonce i mezi Senátem je, že není nikde uvedeno, z jakých zdrojů mají obce hradit náklady na systém shromažďování, sběru atd. Mlčky se předpokládá, že bude schválena daň z odpadů.
	Problém je, že tento zákon nedává žádné možnosti, aby obce, kterým nebude - pokud by daň z odpadu byla schválena - stačit i maximální výše, kterou daň dává - asi 410 Kč, nemá žádnou možnost se s odpadem vypořádat jinak než to sama dotovat. To by nemělo být.
	Podle zákona také není jasné, co se stane, jestliže daň nebude schválena. Při diskusích s Ministerstvem financí nám přiznali, že poplatek by byl lepší, pokud by byl legislativně čistý. 

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji panu doc. Černému. Je to nesmírně zajímavá diskuse. Svaz odpadového průmyslu považuje kapitolu sankcí za nejrozsáhlejší a nejpropracovanější, Svaz měst a obcí naopak volá po přísnějších sankcích. 
	Poprosím zástupce Hospodářské komory. Žádám ho, aby se přesně představil, neměli jsme podklady pro to, abychom ho mohli představit.

	Pan Zatloukal: Mé jméno je Zatloukal a byl jsem pověřen Hospodářskou komorou České republiky, abych předložil některé připomínky k předloženému zákonu.
	Hospodářská komora má své postavení ze zákona jednak mezi svazy, podnikateli, mezi sdruženími, komorami na jedné straně v centru, jednak také v jednotlivých regionech v okresních hospodářských komorách. To jí dává možnost jednak citlivě se chovat ke Svazu měst a obcí, jednak neméně citlivě se chovat i k ministerstvu a příslušným ostatním ministerstvům spojených s tímto zákonem. 
	Své připomínky jsme předložili. Dotkl bych se jen několika maličkostí, které z naší strany mají svou velikost.
	Souhlasím s ing. Černým v tom, že v katalogu odpadu např. jsou ledničky obsahující freony, a v § 2, odst 1, písm. i) by ledničky obsahující freony také zařazeny být měly. 
	Souhlasím s ing. Vančurou, že při změně odpovědného zástupce právnické osoby by se mělo také hovořit o jeho určité odbornosti z hlediska vzdělání a že by to mělo být součástí předkládaných dokladů k prokázání odborné způsobilosti.
	Domníváme se, že pro fungující ochranu životního prostředí je nutné vybudovat komplexní systém odborné osvěty a výchovy dodavatelů i veřejnosti, který je v zahraničí řešen důslednou spoluprací jak úřadů, odborníků, i měst a obcí. Domníváme se, že s budoucí regionalizací se může stát, že v některých regionech budou trochu změněny podmínky tohoto zákona a mohou být místními vyhláškami změněny i příslušné vyhlášky ministerstva. Bylo by dobré na to pamatovat a ve vyhláškách na to dbát.
	Domníváme se, že např. návrhem zákona o odpadech je stanovena původcům povinnost podrobně zařazovat odpad podle druhů a kategorií, zpracovávat identifikační listy nebezpečných odpadů a vést náročnou evidenci.
	Povinnosti stanovené dodavatelům podle návrhu zákona o odpadech jsou totožné s dosud platným zákonem. Tyto povinnosti však musí být zákonem jednoznačně a podrobně specifikovány. Je naprosto samozřejmé, že informace o charakteru nebezpečných vlastností výrobků musí podrobně specifikovat dodavatel již v průvodní dokumentaci nového výrobku. Je nutno upozornit, že neexistuje elektrotechnický výrobek, který by neobsahoval některou ze složek dle přílohy 6 návrhu zákona, které činí odpad nebezpečným. Z rozsáhlého sortimentu výrobků a nebezpečných elektrotechnických materiálů návrh zákona uvádí jen akumulátory, baterie, zářivky a transformátory s PCB. Chtěl bych zároveň upozornit, že v návrhu zákona jsou definice elektrických výrobků uváděny v rozporu s platnými technickými předpisy normy ČSN, jsou nejasné a chaotické. 
	Např. § 26, odst. 1, písm. c) - baterie a akumulátory, 31, písm. a) - baterie nebo akumulátory, 32 - baterie, akumulátory, 32 - knoflíkové baterie, články a baterie atd.
	Chtěl bych zároveň upozornit, že existují značné rozpaky nad § 12, kde formulace tohoto paragrafu je z pohledu producentů odpadu nešťastná. Pokud vzniká při výrobě odpad kategorie O, např. odpadní dřevo, plastové folie a obaly, demontovaný kovový odpad, zbytky z jídelen apod., o které mají zájem např. zaměstnanci, zařazení těchto látek jako odpad neumožňuje odprodat nebo předat k použití. Nejsou oprávněnými osobami podle zákona.
	Při důsledném uplatňování tohoto paragrafu nebude možno ve sběrně druhotných surovin koupit součástku z vyřazeného spotřebiče.
	§ 12 by se proto měl vztahovat pouze na nebezpečné odpady. 
	Chtěli bychom ještě upozornit na § 30, kde je v odst. 1, písm. a), b), c) formulováno - původcům odpadů, a dubluje se povinnost výrobců a dovozců, které jsou uvedeny v § 39. Původci nejsou a nebudou zařízeni na to, aby zajišťovali regeneraci, spalování nebo skladování olejů.
	V § 33 se domníváme, že se jedná o kaly z biologických čistíren odpadních vod. Doporučovali bychom, aby bylo výhodné jej změnit na bod 3 - kal z biologických čistíren odpadních vod výše neuvedených.
	Zároveň bych chtěl poděkovat za to, že jsme měli možnost se tímto způsobem účastnit užitečné diskuse o zákonu o odpadech.

	Senátorka Jitka Seitlová: Velmi děkuji, protože byly naprosto přesně definovány požadavky, které jsou ze strany Kospodářské komory, a byl dodržen čas, což je pro nás důležité.
	Prosím zástupce Svazu průmyslu a dopravy. Prosím, aby se přesně představil z hlediska svých funkcí.

	Petr Horáček: Dovolte, abych se představil. Jsem Petr Horáček a zastupuji Svaz průmyslu a dopravy. Chtěl bych dát práci nad zákony do trochu obecnějších souvislostí.
	Zastáváme stejný názor, který zde už přednesl Ing. Vančura, a to, že tento zákon klade především důraz na represi a zanedbává motivační prvky, to je to, co dnes potřebujeme. 
	Abychom pochopili, jaká je pozice průmyslu, chtěl bych upozornit, že to není tak, jak se to někdy zdá z vnějšku, že průmysl bojuje za co nejměkčí normy ochrany životního prostředí a na druhé straně stojí Ministerstvo životního prostředí, poslanci a senátoři, kteří prosazují zavedení standardů EU u nás. Tak to nemůže být, protože průmysl nutně potřebuje zavést co nejdříve všechny normy EU. K tomu potřebuje jasné legislativní prostředí, o kterém se zde hovořilo. Již tři roky se prosazuje, aby se celé environmental aquies prosadilo co nejdříve. Kdyby byly naše připomínky přijaté před třemi lety, možná bychom zde dnes nemuseli sedět a projednávat již druhou novelu a třetí zákon o odpadech za posledních 10 let.
	To, co průmysl udělal a co má ve své environmentální politice, o tom hovoří zcela jasně, je to důraz na prevenci. K tomu, aby toto mohl dělat, potřebuje vhodné legislativní prostředí. 
	Chtěl bych ukázat na příkladech, že český průmysl za posledních 10 let dosáhl výsledků, které se - pokud jde o zachycování znečištění - nepodařilo žádnému jinému průmyslu na světě udělat tak rychle. 
	Podívejte se na graf, jak se za 7 let snížily měrné emise. Z přímo katastrofální úrovně, kterou jsme zdědili, do roku 1998, tedy za pouhých 8 let, jsme se dostali pod průměr států OECD a na úroveň průměru států. Jaký dopad to mělo ukazuje tento obrázek, a to, že emise oxidu siřičitého za 8 let klesly, od roku 1990 do roku 1998. Černý trojúhelník prakticky zmizel. Údaj pro imise je pro rok 1998. Od roku 1998 do roku 1999 klesly emise oxidu siřičitého o dalších 41 %, to znamená, že podobná mapa pro rok 1999 vůbec nebude Českým hydrometeorologickým ústavem publikovaná, protože by to byl pouze kus bílého papíru. 
	To, co se zde udělalo, bylo za cenu obrovských nákladů. Český průmysl vložil do ochrany životního prostředí v posledním desetiletí zhruba 200 mld korun. Vidíte, že ty environmentální náklady byly téměř dvojnásobné v porovnání s dalšími dvěma státy, které jsou za námi, tj. USA a Rakouskem. 
	Byla to ovšem environmentální legislativa, která nutila český průmysl investovat do koncových technologií. Dnes je absolutním paradoxem, když se českému průmyslu vyčítá, že neinvestoval do prevence znečištění a předcházení vzniku odpadů. Byly to důsledky legislativy. Zaplať Pánbůh, že se podařilo to, co se podařilo a máme čisté ovzduší. Uvědomme si, že represemi nemůžeme jít dopředu, že potřebujeme motivační nástroje.
	Chtěl bych ještě uvést příklad Irska, kde obdivujeme jeho ekonomický růst posledního období. Tam za 15 let klesly emise SO2  o necelých 26 %, u nás o 88 %. Měrné emise na jednotku HDP jsou tam asi o 30 % vyšší než u nás. 
	Udržitelný rozvoj, to není jenom životní prostředí, je to také ekonomika a sociální stabilita. Takto musíme postupovat dál v legislativním procesu a vytvořit prostředí pro další spolupráci. Nemluvíme zde pouze o zákonu o odpadech, ale týká se to rovněž zákona o hodnocení vlivů na životní prostředí, směrnice o prevenci a kontrole znečištění, ochraně ovzduší a dalších zákonech. Děkuji vám za pozornost. 
	
	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji panu Ing. Horáčkovi. Předávám slovo zástupkyni za České centrum čistší produkce paní Dr. Anně Christianové.
	
	Dr. Anna Christianová:  Dobrý den, dámy a pánové, jsem z Českého centra čistší produkce. Už z názvu vyplývá, že by se mělo zabývat prevencí. Z toho důvodu bych prevencí, tak jak je v zákoně o odpadech, začala. Už se tu o ní několikrát hovořilo. 
	Řekla bych, že zákon, tak jak je teď navržený, našemu centru vyhovuje. Problém s prevencí odpadu není řešitelný jen zákonem o odpadech. Existují vazby, které se už prokázaly a mohu je doložit tím, že nám třeba pomáhá velice dobře to, že v únoru letošního roku vláda přijala usnesení č. 165 k národnímu programu čistší produkce. Je to vlastně usnesení, které navazuje na jiný akt. Je to podpis mezinárodní deklarace o čistší produkci, ke které se ČR připojila v březnu loňského roku.
	Takovou vzájemnou vazbou nejrůznějších dokumentů je možné vytvářet podmínky pro to, aby k nějaké prevenci docházelo.
	Zákon sám o sobě, protože je to zákon o odpadech, nemůže např. vůbec specifikovat, jaké vazby má taková preventivní metoda, preventivní přístup, k tomu, co se v podnicích děje. Máme zkušenosti, že je velice důležité, aby projekty a programy čistší produkce byly svázány s řízením podniku, se systémy environmentálního  managementu, aby tyto programy navazovaly a dávaly podklad pro to, jak mají vypadat výrobky, aby byly vázány na ekodesign, aby se také kolem výrobků zvažovaly třeba live cycling assesment  a různé další analýzy, které říkají, jak vlastně vypadá dopad výrobku po celou dobu jeho životnosti, včetně toho, kdy skončí jeho životnost a je třeba s ním nějakým způsobem naložit.
	Z tohoto důvodu bych řekla, že je to dobrý příklad pro to, jak na zákon o odpadech musí navazovat další normy, které s ním třeba na první pohled úplně nesouvisí, nebo souvisí vzdáleně. Tím mám na mysli zejména zákon o výrobku, zákon o požadavcích na výrobky /je to ta známá 22ka/, je to další řada zákonů, včetně zákona o daních a poplatcích, včetně občanského zákoníku, včetně podmínek, které u nás existují k podnikání.
	Pokud se týká prevence, v každém případě se objeví v plánech odpadového hospodářství, protože se tam říká, co producent odpadu hodlá se svými odpady dělat, jak s nimi hodlá nakládat, zda jim hodlá předcházet. Totéž se musí promítat do republikových plánů a na ostatních úrovních, protože vzájemná provázanost je nutná. Není dost dobře možné, aby si podnikatel udělal dobře svůj plán odpadového hospodářství, pokud neexistuje nějaký zastřešující plán pro celou republiku. 
	Vzhledem k tomu, že není mnoho času, omezím se na to, co vítám v zákonu o odpadech kromě toho, že se zmiňuje o prevenci. Prevenční přístupy mohou mít ti, kdo nakládají s odpady, protože z hlediska prevence mohou volit svá technická zařízení, mohou dodržovat určité postupy, které budou omezovat množství odpadů, které vzniká jako zbytkový odpad při úpravách odpadů. Toto jsou konkrétní kroky, ke kterým může prevence přispět. Myslím si, že i obecně formulovaný paragraf o prevenci k tomu v tomto okamžiku stačí.
	K zákonu bych ráda řekla, že si myslím, že je velmi podstatné, že v § 12 se zabývá tím, kdo může s odpady nakládat, a to z toho důvodu, že klade vazbu mezi tím, kdo s odpadem nakládá a mezi tím, kdo má zařízení, na kterém s odpadem nakládá, případně kdo je pověřen nějakým pověřením někoho, kdo toto zařízení má, a to z toho důvodu, že si myslím, že vždycky když přejde odpad na někoho dalšího, kdo s odpadem nakládá, měl by získat nějakou další hodnotu. Je to zákonité. Uvedu příklad.
	Hutě určitě nebudou vykupovat každou plechovku po kilogramu od toho, kdo k nim s tímto odpadem přijde, i když plechovky jako zdroj šrotu mohou potřebovat. Budou mít zájem mít kontrakt s několika firmami, které jim budou dodávat dostatečné množství kvalitního šrotu, vytříděného, s určitými zajištěnými vlastnostmi.
	Aby od základního, co se kde nasbírá nebo z čeho se šrot může získat, došlo ke kategorii s přesně definovanými vlastnostmi, musí taková komodita projít několika stupni. Mělo by být pravidlem, že na každém stupni získá nějakou další hodnotu - buď je vytříděná, shromážděná do větších celků, je upravená tak, aby ji mohly hutě bez nebezpečí použít, aniž by došlo k narušení oceli, která je jako výrobek. V tomto případě má předávání odpadů jednotlivým pověřeným osobám smysl.
	Pokud by se mělo jednat jen o samotné překupování nějaké zajímavé komodity, to není žádoucí, protože to bude jedině prodražovat náklady nutné pro nakládání s odpady. 
	V tomto schématu je naznačeno, že nějaký výrobek se do režimu odpadů dostává, pak jakým způsobem - když se jedná o původce - by se s ním mohlo nakládat, co u dalších osob oprávněných ke sběru, že vždycky tam musí dojít k nějakému zhodnocení. 
	Co není v pořádku v odpadovém zákonu vyřešeno, je přestup z režimu odpadů zpátky do režimu výrobků, když se dívám na odpad jako na druhotnou surovinu. Vyžadovalo by to trochu zprecizovat.
	Myslím, že je potřeba, abychom se na odpady začali dívat jako na komplexní problém. Omlouvám se, že je to část z německého materiálu. Je to znázornění uzavřeného materiálového toku. Pokud si tam dosadíme jakoukoli komoditu, z takového schématu by mělo vypadnout, co si s odpadem můžeme dovolit dělat, nebo o čem nakládání s odpady je, a to od okamžiku, kdy vzniknou. 
	Nahoře je vidět továrna, která vyrábí nové zboží. Zboží je možné po určité době renovovat. Staré zboží, které bychom měli vyřadit, je možné zase vrátit zpátky tím, že vyměním některé součástky a slouží dál, aniž by zatěžovalo životní prostředí neúměrně vysokými spotřebami energie.
	Pokud toto není možné, navrhuje se tady, aby docházelo k demontážím, aby se začalo už v tomto kroku rozlišovat, co je možné využít znovu jako materiál, jako součástky. To je první kruh, který se vrací do výroby - co je možné využít jako materiál, co je možné vrátit zpátky jen po mírných úpravách, co vyžaduje zpátky návrat do surovinového okruhu - to je třeba problematika plastů. Abych mohla dobře využít plastů, potřebuji se dostat z řetězených uhlovodíků za nižší úroveň, abych měla zaručenu jakost a mohla tuto surovinu znovu kvalitně využít.
	Nebo se jedná o energetické využití. Vidíte, že zde není zvláštní rozlišení mezi 4 stupni, každý má svou váhu. Měla by to být záležitost přesně definovaná. V tomto okamžiku si troufám tvrdit, že je nutné, aby pro všechny tyto 4 okruhy byly sjednoceny zejména technické normy. Nejedná se jen o přebírání zákonů, ale o sjednocení technických norem a požadavků, které přesně popisují, o čem proces je. Není to jen definice pojmu, ale jeho věcný obsah, na který se musíme zaměřit. To je to, co musíme specifikovat minimálně ve vyhláškách, ale především v zákonu dát podklad k tomu, aby taková vyhláška mohla vzniknout.
	To je z pohledu někoho, kdo není producentem, ani zpracovatelem odpadu, ale z pohledu toho, kdo spíše z pozice preventivní se zabývá výrobkem, který vzniká po celou dobu jeho životnosti. Z toho důvodu si myslím, že pokud takovým způsobem pojmeme i odpad, povede se nám snížit náklady, které na nakládání s ním jsou nutné a všimneme si toho, jak můžeme odpadům zabraňovat a můžeme si ušetřit některé kroky, které dnes má Evropská unie. 
	Před 3 týdny jsem byla v Bernu na setkání Národních center čistší produkce. Vzalo mě, když nás na exkurzi vzali do spalovny nebezpečného odpadu a řekli nám, že je to preventivní zařízení. Nerada bych se toho v České republice dočkala. 

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji paní doktorce za poslední postřeh. Jsme někdy k sobě velmi kritičtí, a neodpovídá to skutečné realitě.
	Prosím posledního vystupujícího v druhém bloku, pana ing. Ericha Geusse z České společnosti pro životní prostředí.

	Pan Geuss: Vážená paní senátorko, vážené dámy a pánové, vážená dítka školou povinná, která se přišla podívat do našeho krásného Senátu, i mně je velkou ctí moci zde promluvit a seznámit vás s některými aspekty, které by se daly kabaretně nazvat "peněženky na stůl". Budeme se totiž bavit o tom, co nás předložený zákon bude stát všechny, co zde sedíme, ať už jsme občané, kteří produkují komunální odpad, nebo podnikatelé, nebo státní úředníci, státní správa a samospráva.
	Úvod byl zřejmě příliš květnatý. Mám ještě jednu dobrou povinnost vám říci, že po mém vystoupení bude přestávka - je to příjemné pro všechny. 
	Je signifikantní, že pokud jde o ekonomické aspekty zákona o odpadech, vystoupení kol. Milana Šťastného z ministerstva, které jsem považoval za velmi důležité a svůj referát jsem počítal jako určitý koreferát k tomuto referátu, který měl být přednesen, z nedostatku vypadl. Mé vystoupení je také v určitém časovém presu. Proto jsem velmi rychle vybral tři základní okruhy, pro které mám vážné pochybnosti o předloženém návrhu zákona o odpadech. 
	Takže, jak se říká, rovnou k věci. Jedna z těch oblastí, nebo jeden z těch okruhů, se týká právě nakládání s komunálním odpadem, oblasti, která byla teď v centru pozornosti, když se přijímala poslanecká novela zákona č. 37/2000 a vlastně jde tam o celou tu oblast, která tady už několikrát byla vzpomenuta, totiž o to, jak správně naladit celý systém nakládání s komunálním odpadem tak, aby nedocházelo k černým dírám, nedocházelo k plýtvání penězi, a současně aby ten systém byl skutečně životaschopný a aby, jak už tady bylo vzpomenuto předřečníkem, zástupcem Svazu měst a obcí, nedocházelo k trvalému dotování této problematiky z jiných rozpočtových zdrojů obce.
	Takže lze říci, že v tom zákoně je tedy navržena plošná obecní daň z odpadů, jako součást nového zákona, připravovaného zákona o obecních daní. A samozřejmě jako environmentální ekonom se na tuto oblast dívám pozitivně  v tom smyslu, že využívá tedy standardní instrument, že využívá něco, co víceméně v právním řádu má své místo a má to poměrně jasně definovaná pravidla. Na druhou stranu je potřeba říci, a to je asi právě hlavní problém, že jakákoliv takováto plošná daň už z hlediska své ekonomické definice, ekonomické podstaty, nemůže stimulovat, skutečně stimulovat ke snižování objemu, ke snižování množství komunálního odpadu, a to je prosím vás skutečně zcela zásadní a závažná připomínka, a proto jsem tady velmi zbystřil a čekal jsem tady na to nějakou diskusi. Když tady zaznělo, že pokud by nebyl přijat ten zákon o obecních daních s tou obecní daní z odpadu, tak se uvažuje o využití místního poplatku, a to sice dvousložkového. A to je možná řešení, které je zajímavé a já se k němu ještě dostanu v zápětí. 
	V každém případě bych prostě byl hrozně rád, kdyby mi někdo vysvětlil jak tedy to, že všichni občané budou platit stejnou částku v té obci za odpad, jak je to bude nutit, aby do popelnic neházeli úplně všechno. A pokud na tento systém má být naroubován nějaká administrativní kontrola nebo kontrola toho, co lidé do těch popelnic dávají, tak to považuji za takové drbání se přinejmenším takto za uchem. (Krkolomně.) 
	Takže to je takový první okruh připomínek.  Jinak dalo by se hovořit ještě velmi dlouze. Já tady mám kompletně udělanou analýzu ekonomických problémů, toho zákona 37/2000, protože vlastně ten princip plošného zpoplatnění nebo zdanění, chcete-li, je už nastaven v tom zákoně 37 a je tedy potřeba si uvědomit, že např. Ústavní soud se v nejbližší době bude zabývat stížností skupiny senátorů na  soulad tohoto zákona s ústavním pořádkem ČR, takže bude velmi zajímavé, jak celý tento problém dopadne. 
	Jinak bych tady ještě rád zdůraznil, že to, co chybí je, a už to tady také dnes zaznělo, ta možnost volby, to znamená může samozřejmě být i ten systém s poplatkem, ale měly by být ještě nějaké alternativy. A k tomu zase se vrátím, protože mé vystoupení je složeno ze dvou částí, jednak z upozornění na problémy, a jednak z návrhů řešení.
	Dalším okruhem problémů jsou poplatky za uložení na skládku, které jsou tedy připraveny na vysoké odborné úrovni a tady skutečně vím, o čem mluvím, protože já, podobně jako Dana Římanová, jsem se zabýval už přípravou toho prvního zákona o odpadech, tj. č. 238, a návazně na to poplatků a musím říci, že tady byl skutečně už vykonán kus práce a že ty poplatky se tak nějak neustále vylaďují a byl by to proces, který by např. v západní Evropě byl naprosto standardní. Tam víme, jak se dlouho připravují podobně závažné zákony a já bych si tady vůbec nedovolil kritizovat, že za deset let jsme teď v situaci, v jaké jsme. 
	Nicméně ty problémy, které tam byly, tak v tom návrhu stále vidím a stále tam jsou. Je to tedy vazba výše poplatku na skutečné náklady na skládkování. Celý ten  okruh toho, jak jsou vlastně sazby stanoveny a jak jsou nakonec v té praxi projednávání v parlamentu, jak jsou modifikovány. Většina z nás to viděla při projednávání č. 125, kdy víme, co se s těmi sazbami, které byly původně propočteny, byly podpořeny nějakým ekonomickým propočtem, nějakou nákladovou kalkulací, tak víme, jak se s nimi potom trošku zahýbalo a je to zase věc, na kterou nežehráme, jenom ji konstatuji a je potřeba si uvědomit, že v okamžiku, kdy ty poplatky od nákladů ustoupí nebo ztratí s nimi kontakt, tak v tom okamžiku se pohybujeme na naprosto tenkém ledě a nemáme odbornou argumentaci, podporu pro to, aby ty poplatky vůbec dále existovaly.
	Já bych tady ale upozornil na jeden nový problém. Bylo tady dnes několikrát deklarováno, že ten zákon je evropský, že to implementuje evropskou legislativu maximálním způsobem a právě třeba v oblasti poplatků lze vyslovit určitou pochybnost, jak ten systém poplatků s tím přerozdělováním v současné době přes Státní fond životního prostředí, jak bude v souladu nebo jak je v souladu s pravidly EU o státní pomoci.  Já jsem takovou analýzu neviděl, možná jako je. Já mám pocit, že pokud by to bylo tak, jak to je do teď a ten stav se tak nějak prolongoval, tak že bychom se s těmi evropskými předpisy mohli dostat do konfliktu. Takže upozornění na tuto možnou oblast problémů. 
	Další samozřejmě věci by se daly ještě říci v diskusi. Třetí okruh problémů se týká toho, co jsem tu již anoncoval v úvodu svého vystoupení, a tj. analýza ekonomických dopadů toho zákona. Zase bych tady chtěl opravdu smeknout klobouk z ekonomického útvaru ministerstva, kteří vypracovali snad i s externí podporou odborníků skutečně jeden z nejfundovanějších ekonomických rozborů, který byl předložen. Já bych na toto opravdu chtěl upozornit, byť jsem tady teď spíše v roli určitého kritika, tak tady chci upozornit, že ten rozbor, pokud jde o metodiku a metodologii, je velmi zajímavě zpracován.
	Nicméně se ukazuje, že to naplnění té metodiky v praxi takové složité problematiky, jako je nakládání s odpady, činí velké potíže, protože vlastně jediné, co je naprosto přesně a perfektně spočítáno, jsou očekávané nároky  na státní správu. To umíme naprosto dokonale spočítat, řekl bych, téměř do desetníku, kolik lidí, kolik potřebujeme nových místností, počítačů atd. To tam je bezvadně, ale to, co pořád tak nějak nejde a třebaže byla použita metodika, která je používána i v EU, tak to jsou v podstatě ty nepřímé a vedlejší dopady na obyvatelstvo, na podnikatelskou sféru, která ponese tu největší tíhu implementace zákon a pak také na to, že v podstatě ten ekonomický rozbor byl zpracován, tak teď si troufnu říci trošku možná inside informaci, tak trochu vedle zpracovávání toho zákona.
Ono to vlastní zpracovávání zákona probíhalo rozděleným, odděleným způsobem a ten rozbor, který by měl vycházet z těch jednotlivých navržených opatření, která tam byla nějakým způsobem načrtnuta, tak ten samozřejmě by to všechno měl odrážet. A já mám, řekl bych,  ne pevné přesvědčení, že  ne ve všem to tak bylo. Je to zase logické, není to možné brát jako výčitku, spíše jako konstatování faktu, protože ten zákon se velmi, velmi měnil  průběžně v tom procesu přípravy. Ekonomové  pracovali průběžně.
	Pokud jde o tu analýzu ekonomických dopadů, tak chci říci, že podle, řekl bych,  odhadů odborníků, my jsme to diskutovali i třeba na úrovni odborné skupiny Ekonomika v české společnosti pro životní prostředí. Lze očekávat, že ty dopady, pokud budeme hovořit o dopadech skutečně evropsky konformního zákona o odpadech, budou spíše vyšší, než tak, jak  jsou uvedeny v tom rozboru a v té studii dopadů.
	Teď bych, už čas skutečně tlačí, se měl dostat k tomu, co jsem slíbil, tj. alternativní možnosti financování nakládání s komunálním odpadem. Já bych tady chtěl vaší pozornosti přiblížit dvousložkový motivační systém, který  v praxi zemí EU a dalších zemí třeba OECD, lze vystopovat. A ten je založený na současné hrazení jisté paušální pevné složky poplatku za komunální odpad, kterou by platili všichni. A do této pasti, abych tak řekl, by spadli, nebo by měla spadnout i většina tzv. free riders, těch volných jezdců, o kterých tu hovořil kolega ze Svazu měst a obcí a byla by to v podstatě část daně nebo poplatku, kterou by platili všichni a nezávisela by na množství toho odpadu. To znamená, je to takové torzo navržené daně tak, jak je v tom zákoně.
	Ta druhá složka, která by ovšem podle našich propočtů, měla být vyšší v tom procentuálním podílu, je vlastně složka, která by byla hrazena za skutečně vyprodukovaný netříděný komunální odpad a byla by stanovena na základě skutečných nákladů na svoz a zneškodnění netříděného komunálního odpadu. Touto druhou složkou bychom se pokoušeli, ne řešit, protože to samozřejmě není možné, ale  podpořit ty systémy recyklace, znovupoužití a další, protože pouze když bude nějaký tlak na to, aby skutečně do té popelnice nepřišlo všechno a projeví se to v té vaší peněžence, tak pouze tak si je, podle mého názoru, možno představit fungování nějakého výchovného systému a další, o čem se také hovoří např. v důvodové zprávě.
	Takže ta druhá složka poplatku představuje zásadní problém, jak to spočítat, protože já jsem tu použil dost ostrého spojení skutečné náklady na svoz a zneškodnění netříděného komunálního odpadu. Tady bych chtěl říci, že jsme se pokusili na úrovni společnosti iniciovat nějaký nezávislý výzkum s pomocí Vysoké školy ekonomické, kdy se v těchto týdnech  začíná zkoumat právě ta ekonomika nakládání s komunálním odpadem a na základě tohoto průzkumu, jehož první výsledky,  by měly být někdy během léta, bychom potom rádi zkusili navrhnout a předložit k veřejné diskusi ten dvousložkový systém.
	Čas mě tlačí. Tolik k té alternativě. Jinak u těch poplatků za uložení odpadů na skládku, kde jsem hovořil o těch problémech, tak bych jenom dodal, že samozřejmě je tu spornou otázkou, která zůstává už také z té úpravy 125 - způsob placení. Poplatek platí původce odpadu tomu, kdo provozuje skládku a tento systém není úplně optimální. Lze o něm mít pochybnosti. Já jsem přesvědčen o tom, že daleko rozumnější by bylo k tomuto výběru zmocnit toho, kdo to má v popisu práce, a to jsou finanční úřady. Je to zase na velkou diskusi. A už jsme ji vedli i právě okolo č. 125 a znovu se to tady tedy tímto způsobem pokouším vrátit, alespoň v té diskusi. 
	Dále by bylo potřeba řešit současný dvousložkový systém, který svou logikou odpovídá té základní environmentálně ekonomické poučce o internalizaci externalit, kdy je tedy jednak lokální dopad, to je ta základní složka, a jednak jakýsi širší dopad, který představuje ta riziková složka.
	Co říci závěrem. Já skutečně jsem přesvědčen o tom, že ten návrh, který je tady k dispozici, tak je poměrně velmi kvalitní. Ale je tady to ale, které bych postavil tiskacími písmeny, že je potřeba ještě zákon dopracovat a myslím si, že pokud budeme hovořit o zpoždění v horizontu tří, pěti, šesti měsíců, že se nedopustíme takového zločinu, právě už  vzhledem k těm vzpomínaným zkušenostem, vzhledem k tomu, že tady vlastně připravujeme třetí zákon v jednom desetiletí, k tomu, že podnikatelé skutečně potřebují určitou střednědobou perspektivu, stabilitu. Takže než zase opakovat ty chyby, které byly učiněny u toho předchozího zákona, tak já bych doporučoval vrátit ještě zákon na krátkou dobu k dopracování, k přepracování a pak bychom tady měli skutečně zákon, který bychom nemuseli předělávat, až budeme vstupovat do EU.  Děkuji vám za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová:Děkuji panu Ing. Eriku Geussovi. Myslím, že padla řada témat, které mohou být potom v diskusi otevřena. Na tu diskusi budeme mít dostatečný čas, ale protože se náš čas nachýlil a je už 11.35, tak vyhlašuji přestávku. Začneme prosím nejpozději v 12.05. Teď prosím ty, kteří jsou pozváni na tiskovou konferenci, aby se účastnili tiskové konference. 

(Přestávka.)
 
Senátorka Jitka Seitlová: Dámy a pánové, dovolte mi, abych zahájila náš odpolední blok jednání. Trochu jsme se zdrželi při obědě, ale časový limit budeme muset nějak zvládnout.
 Předávám slovo prvnímu řečníkovi odpoledního bloku stanovisek zpracovatelů odpadů. Za Českou asociaci odpadového hospodářství vystoupí pan dr. Petr Kratochvíl. Prosím ho, aby se ujal slova.


Pan Kratochvíl: Děkuji za udělené slovo.
Vážené dámy, vážení pánové, nejprve bych se chtěl pár slovy zmínit o České asociaci odpadového hospodářství, kterou zde zastupuji.
 Česká asociace odpadového hospodářství je sdružením 14 větších soukromých firem, které v průběhu devadesátých let investovaly v naší republice stovky milionů korun, a to do kapacit na zneškodňování odpadů, do přepravních kapacit, do zpracovatelských kapacit atd.
 Členy asociace nejsou organizace typu technických služeb apod. Tyto soukromé firmy většinou podnikají v oblasti komunálního odpadu, v jeho svozu, třídění, zpracování využitelných nebo nebezpečných složek odpadu. Takovou typickou zakázkou našich firem je komplexní zabezpečení odpadového hospodářství pro větší města, případně pro velké obchodní organizace.
 Česká asociace odpadového hospodářství pracuje od roku 1997, působí zde několik odborných komisí a my jsme rádi, že právě naše legislativní komise má možnost spolupracovat s ministerstvem životního prostředí na přípravě nových legislativních předpisů.
 V další části bych se rád zmínil o několika základních bodech, jaká jsou očekávání soukromého sektoru od environmentální legislativy.
 Především podnikatelé očekávají, že zákony budou jasné a dlouhodobě budou vlastně odrážet dlouhodobě stabilní koncepce našeho státu. Pokud si uvědomíme, že v průběhu posledních deseti let připravujeme již třetí zákon o odpadech, přičemž zde zároveň máme ještě jednu zásadní novelu zákona o odpadech, domnívám se, že je to poněkud velký počet a rádi bychom, abychom do budoucna byli schopni připravovat zákony, které mají dlouhodobější platnost.
 Podnikatelský sektor dále očekává od legislativního procesu a od vyhlášek a zákonů jednoduchost, jednoznačnost a dobrou vymahatelnost povinností, které zákony ukládají. Zde si opět myslíme, že obecnou charakteristikou environmentálních zákonů je poměrně velké množství nejrůznějších povinností, nejrůznějších schvalovacích a vyjadřovacích procesů, což vede k tomu, že kupříkladu při kontrolní činnosti není rozlišováno podstatné od podružného a kupříkladu v odpadovém hospodářství jsou kontrolovány evidence, provozní řády a ne tak vlastní práce nakládání s odpady.
 Dále očekáváme, že zákony by měly být navzájem provázány, tzn. že podnikatelské prostředí je poměrně ztěžováno různými duplicitami. Já kupříkladu, přestože v odpadovém hospodářství pracuji několik let, minulý týden jsem s překvapením zjistil, že pokud nakládám s běžným biologickým odpadem, od roku 1999 se na tuto činnost vztahuje zákon o veterinární péči a že tudíž k této činnosti opět potřebuji další oprávnění a povolení, které nemám. A takových příkladů bychom našli jistě celou řadu.
 Myslím, že obecným problémem naší legislativní tvorby je, že pokud se v environmentální oblasti objeví nějaký problém, přistupuje se k němu tak, že je potřeba vydat další vyhlášku, další předpis, další zákon, který tento problém vyřeší, a nedostatečně se analyzují legislativní předpisy stávající. Dle našeho názoru zde tudíž existuje jakási hypertrofie těchto právních předpisů.
 Dalším očekáváním je, že budou přesně vymezeny mantinely pro podnikání v oblasti odpadů, protože samozřejmě zájmem velkých a solidních firem je, aby byla co možná nejvíce omezena nekalá konkurence.
 Kdybych tudíž tento náš názor měl shrnout do jakéhosi vzkazu směrem ke státní správě, dovolil bych si zde říci heslo: reguluj méně, ale lépe.
	Nyní bych se věnoval vlastnímu návrhu zákona o odpadech. Předesílám, že tato naše stanoviska zde budou prezentována bez znalosti toho, do jaké míry byly naše připomínky a názory k tomuto zákonu zahrnuty do znění, které bude předkládáno k dalšímu projednávání. 
	Za prvé si myslíme, že ani ve stávajícím návrhu zákona o odpadech není dostatečně vyřešena zodpovědnost původce, resp. není dostatečně určeno, zda za odpad a za jeho klasifikaci a za třídění odpovídá původce nebo oprávněná osoba. Myslíme si, že by to mělo být řešeno jednoznačněji a že by oprávněné osobě nemělo být umožněno, že svévolně změní zatřídění odpadu, kategorii odpadu, atd. 
	V praxi se často setkáváme s tím, že druh odpadu se určuje až v konečné fázi, když je dopraven do zneškodňovatelského nebo zpracovatelského zařízení. 
	Další výhrady, které naše asociace má, se týkají hierarchizace způsobů odstraňování odpadů. Raději bychom viděli, kdyby tato hierarchizace nebyla stanovena proklamativně, tak jak je v tomto zákoně, ale kdyby zde lépe fungovaly ekonomické nástroje. 
	Dále si myslíme, že formulace, že má být přihlédnuto k tomu, který způsob odstraňování odpadů má závažnější vliv na životní prostředí, je velice obecná definice, která může být v praxi vykládána velmi různě. Obecně se domníváme, že stanovení škodlivosti nakládání s odpady daleko více záleží na konkrétním přístupu provozovatele zařízení, než obecně tvrdit, že skládkování je škodlivější než spalování, atd.
	Dalším bodem, ke kterému má naše asociace výhrady, je určité omezení předávání sebraných a vykoupených odpadů, a to pouze na ty podnikatelské subjekty, které vlastní zařízení na úpravu nebo odstraňování odpadů.
	Chápeme snahu státní správy omezit nekalé transakce, tzn. předávání odpadů za účelem co nejlevněji a případně i nelegálně je odstranit. Na druhou stranu si musíme uvědomit, že tak, jak je tato záležitost definována v zákoně o odpadech, vylučujeme možnost předat odpady za účelem jakéhosi logistického systému. Musíme si uvědomit, že i malý podnikatel, který vykoupí nebo sebere malé množství odpadů, musí mít možnost tyto odpady předat většímu podnikateli, protože pro něj není ekonomické tento odpad přepravovat desítky kilometrů ke zpracování.
	Osobně mám několik připomínek i k tomu, jak je v návrhu zákona zpracována problematika skládkování. Celkem je jasné a evidentní, a všichni se na tom shodneme, že je třeba výrazným způsobem snížit množství odpadů, které je ukládáno na skládky. 
	Zároveň ovšem v různých diskusích i v zákoně postrádám k tomu ten druhý krok, že toto omezení skládkovaných odpadů musí být provázeno i omezením počtu skládek. Máte například skládky, které jsou již částečně rekultivovány, je využíván skládkový plyn, na druhé straně jsou zařízení, která nesplňují ani ty nejzákladnější normy. 
	Domnívám se, že v tomto směru je v zákoně nedostatečně aplikována směrnice EU z loňského roku ke skládkování, protože ta dodává řadu nástrojů právě proto, aby byl omezen i počet skládek. Doufám, že tyto další nástroje, které evropská směrnice obsahuje, budou uplatněny v prováděcích vyhláškách k zákonu.
	Další problém související se skládkováním vidím v trvalém a dlouhodobém podcenění problematiky tzv. inertních odpadů. Nový zákon zakazuje ukládání neupravených odpadů na skládky, přičemž ovšem pro inertní odpady vytváří výjimku. 
	Spolupracujeme např. s Asociací pro recyklaci stavebních materiálů a celkem je evidentní, že v současné době v naší republice existují dostatečné kapacity pro recyklace stavebních odpadů, že tato činnost je ekonomicky samonosná, nevyžaduje žádné ekonomické nástroje a tudíž výjimka pro možnost skladování neupravených inertních odpadů jde proti smyslu a proti myšlence recyklace stavebních materiálů.
	Plně jsem si vědom toho, že stejné znění obsahuje evropská směrnice ke skládkování, nicméně si myslíme, že toto znění je v určitém rozporu se státní surovinovou politikou, kde recyklace druhotných materiálů a surovin je značně podporována. 
	Poslední problematickou otázkou související se skládkováním jsou dva ekonomické nástroje. Prvním jsou poplatky, které jsou odváděny obcím za každou uloženou tunu a druhým nástrojem je vytváření povinné rekultivační rezervy.
	Přimlouváme se za to, aby nebyly v budoucnu tak progresivně zvyšovány poplatky za ukládání odpadů obcím, neboť zde není záruka, že budou využity dále do environmentální sféry. Naopak na základě dvouleté zkušenosti s vytvářením rekultivační rezervy je celkem evidentní, že stávající výše těchto odvodů je zcela nedostatečná, že nepokrývá ani náklady na vlastní rekultivaci, o následné péči po dobu 15, resp. 30 let ani nemluvě.
	Přimlouvali bychom se za podstatné zvýšení odvodů do rekultivační rezervy, a naopak nezvyšovat dále progresivně sazby z odvodů obcím.
	Další samostatnou kapitolou zákona jsou plány odpadového hospodářství. Zde jsme se jednoznačně shodli, že návrh nového zákona se v této oblasti nedostatečně použil z první poloviny 90. let, kdy jsme zpracovávali a schvalovali programy odpadového hospodářství.
	Myslíme si, že by tento dokument měl vzniknout zejména na celorepublikové centrální úrovni a měl by řešit základní koncepci a strategii nakládání s různými komoditami odpadů. Ovšem na druhou stranu v případě třeba měst a obcí považujeme zpracování plánů odpadového hospodářství za nadbytečné, duplicitní, neboť většina měst a obcí mají v současné době vydány obecně závazné vyhlášky. Pro jejich vydání si v těchto obcích museli udělat dostatečně jasno o koncepci nakládání s komunálními odpady. Neradi bychom, aby se zde mrhalo penězi na dokumenty, které nebudou v praxi používány a které budou pouze formální záležitostí.
	Na závěr svého vystoupení bych se rád zmínil ještě o ožehavé problematice komunálních odpadů, zejména plateb za komunální odpady. Vývoj jednoznačně směřuje k tomu, že tato platba bude zavedena formou obecní daně za komunální odpad. Zde pokládáme otázku, zda jsme opravdu mysleli vážně to, že chceme, aby komunální odpad byl tříděn na jednotlivé složky, když zde tímto odbouráváme dosud poměrně dobře fungující ekonomický nástroj, to znamená čím více odpadů vyprodukuješ, tím více zaplatíš za odvoz směstného odpadu.
	Nebyl jsem, bohužel, přítomen dopolednímu programu, ale jak jsem zaslechl pana ing. Geusse, byla řeč o dvousložkovém systému. Soukromé firmy, které působí v oblasti svozu komunálního odpadu, jednoznačně se přimlouvají za zavedení tohoto dvousložkového systému a za legislativu, která by jeho aplikaci umožnila.
	Na závěr bych se přimlouval za to, aby proběhla pokud možno diskuse zejména k problematice komunálních odpadů, aby zde byly zohledněny nejen zájmy měst a obcí, ale aby do této diskuse byli zahrnuti zástupci svazu bytových družstev, majitelů nemovitostí, soukromých firem, které investovaly do této branže, a aby tento systém byl nastaven tak, aby vzniklo prostředí, které pomůže životnímu prostředí a které pomůže i nám, podnikatelům. Děkuji za pozornost. 

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji dr. Petru Kratochvílovi. Dávám slovo panu ing. Miroslavu Horákovi za Svaz průmyslu druhotných surovin.

	Pan Horák: Dámy a pánové, paní senátorko, zatím se zde ve vztahu k legislativě týkající se této problematiky hovořilo o záležitostech zdrojových původců, ev. o průmyslu. Mám za úkol za náš svaz říci něco o stanovisku těch, kteří recyklaci provádějí, o stanovisku recyklačního průmyslu k celé záležitosti.
	Kdybych to měl vyjádřit jednou větou, musel bych říci, že nám tento zákon nijak zvlášť nevadí, ale také nijak zvlášť neprospívá. Nevadí a je kladný zřejmě v tom, že jeho přijetím, že má vhodné implementační části, je to zákon, který - když bude čten v zahraničí - rozhodně bude více vypovídat o důvěryhodnosti České republiky z hlediska obchodu s druhotnými surovinami, o což se snažíme léta letoucí jinou formou přímo na půdě mezinárodní nevládní organizace, která sdružuje obchodníky s druhotnými surovinami v celém světě. 
	Je to velice potřebná věc, nicméně zákon podle našeho názoru nepodporuje využívání druhotných surovin, jeho zvýšení, progresi, zavádění efektivních a ekonomicky průchodných řešení - spíše ho posuzujeme v tomto smyslu jako poměrně pasivní. 
	Je totiž tou skutečností, že co se týče recyklačních firem, které zde vznikly na bázi bývalých Sběrných surovin, Kovošrotu a které vznikly i na zelené louce, jejich podmínky podnikání s tak zvláštním druhem výrobků nebylo z hlediska státu téměř nijakým opatřením podpořeno. To se musí nutně promítat do jednoho z cílů, který má být zřejmě naplněn, a to je vyšší využívání, lépe řečeno vyšší podíl nahrazování primárních surovin druhotnými při zpracování především tuzemského zpracovatelského průmyslu. Mohla by o tom vypovídat čísla.
	Čísla z r. 1989 o využití druhotných surovin v průmyslu, těch rozhodujících, ať už se jedná o kovové odpady, o šroty barevných kovů atd., i nekovové, se podstatně nezvýšily, v některých případech se nezvýšily vůbec. Nemyslím si, že to vypovídá dost dobře o tom, jaké pozornosti se tato oblast recyklačního prstence má těšit. 
	To je k obecnosti. Nemyslím si, že by bylo vhodné, abych zde prezentoval jednotlivé naše připomínky, které budou nepochybně zodpovězeny. Nejsou také tolik zásadní už vzhledem k tomu, že jsem říkal, že nám zákon tolik nevadí, že by nám působil obtíže v přímém obchodním styku.
	Jedna záležitost tady je, a to je záležitost evergreenu - to je pojem druhotná surovina, který používá odborná veřejnost i obyčejní lidé - tento pojem znají. Legislativa tohoto státu ho nezná a důsledně se mu vyhýbá. Ať jsou důvody jakékoli, mohou nějaké být, skutečností je to, že s touto druhotnou surovinou, i když se tak nejmenuje a má se nahrazovat příslovečným určením "materiálovým využitím odpadů", to je záležitost, která podle našeho názoru není šťastná, není to tak formální záležitost, a ve svých důsledcích to potom znamená hlavně pro budoucnost ne zrovna standardní vztahy při obchodování ať už v mezinárodním měřítku, což při otevřenosti obchodování s druhotnými surovinami je dnes velmi významnou záležitostí, tak při vlastním obchodování, při překážkách, které to může pro tyto jednotlivé komodity znamenat. 
	A komodity, které se nazývají druhotnými surovinami jsou už vlastně z velké části dosti přesně vymezeny, protože se v zásadě jedná právě o ty, o které je v průmyslu zájem, které se léta letoucí využívají. Tudíž já se přimlouvám za to, aby tato záležitost byla přece jenom ještě přezkoumána a mám v tom i oporu tu, že prakticky celý svět, evropské struktury nevyjímaje, tomuto problému věnují velkou pozornost a zdá se, že se už zase dochází k nějakým závěrům, které by zase neměly trvat až tak dlouho, a jestliže má tento zákon platit za určitou dobu, tak abychom se pak nedostali do toho problému, že to, co potom bude vyžadovat EU, v tom zákoně nebude. Já děkuji za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová: Já děkuji panu Ing. Horákovi. Byl to další velmi zajímavý pohled na návrh zákona  a udělila bych slovo panu Ing. Zbyňku Kozlovi. Ve svém programu máte název organizace, kterou zastupuje - Český výbor ISWA. Je to mezinárodní organizace, a pokud mohu, tak bych to asi řekla mezinárodní organizace zpracovatelů odpadů, ale nechám to na upřesnění pana Ing. Kozla.

	Ing. Zbyněk Kozel:  Paní senátorko, paní náměstkyně. Dobrý den, dámy a pánové. ISWA - ta zkratka znamená International Solid Waist Assotiation. Je to historický název, tedy mezinárodní asociace pevného odpadu a historický proto, že ISWA za svých 25 let existence prošla vývojem. Na začátku to byla vlastně mezinárodní organizace popelářů, kdybych to zestručnil. Byli to ti lidé, kteří se zabývali odstraňováním odpadů z dosahu lidí někam, kde by nebyl vidět. Později se tato asociace přetvořila je dnes je vlastně asociace odpadářů, všech lidí, kteří mají něco společného s odpady a také ve skutečnosti změnila svůj název. Oficiální název dnes je International Waist Assotiation, i když historicky v té zkratce to "S" zůstalo. A cílem této asociace je vlastně být do budoucna asociací všech lidí, kteří se zabývají nějakou činností v něčem, čemu pracovně říkáme sektor využití rozptýlených surovin, protože i tak lze odpad chápat.
	A já bych právě po tomto trošku možná úvodu se obecně vyjádřil k tomu zákonu, který se nám předkládá. Ten zákon je bezesporu podstatným krokem vpřed proti tomu, co bylo. Spousta věcí je upravena, spousta věcí je upřesněna, je transparentnější, v mnoha věcech je lepší.
	Jednu věc ovšem má společnou s mnoha obdobnými úpravami ve světě a má ji společnou s mnoha podobnými úpravami v ČR, a to otázku toho, že to, co odpad může být, tj. surovinou pro další zpracování a využití, ten zákon pomíjí. Ten zákon vlastně stále je zákonem o popelářství, stále je zákonem o tom, jak odstranit odpady někam pryč z místa, kde jsou a ta otázka využití, která je v tom zákoně bezesporu zmíněna, tak je tam spíše jako jakási metoda úniku. Jestliže nechcete skládkovat, jestliže nechcete s tím udělat něco jiného, tak to také mj. můžete využít. 
	Já bych dokonce řekl, že ten zákon, když se podíváte do jeho preambule, která stanoví priority, tak ta preambule sice stanoví, že prioritou je vlastně minimalizace, potom využití atd., ale když se podíváme do toho zákona, a v tom se neliší od evropských směrnic, zdůrazňuji, tak nakonec největší část zákona je o tom, co musím dělat, když chci skládkovat, co musím dělat, když to chci  přepravit na skládku a co ještě event. musím udělat, když to chci spálit. O tom využití už je tam minimum.
	A my někdy používáme mezinárodně k tomuto označení, že to jsou zákony, které mluví o hygienickém řešení. Je to spíše o hygieně, než o využívání odpadů. A tady bych navázal na svého předřečníka. Je to problém pojmu druhotné suroviny. A ten je diskutován v Evropě už asi 15 nebo 20 let, i v OECD. A popravdě řečeno, a tady bych si dovolil obhájit legislativce v ČR, on se tomu pojmu v legislativě v Evropě vyhýbá každý, protože když zadefinujete nějakým obecným termínem druhotnou surovinu, tak vlastně mohu z odpadového režimu vyvázat téměř cokoliv, pakliže ten řádek nebo dva řádky, které budou v zákoně, budu správným způsobem vykládat. 
	A zde je riziko. A proto po 15 letech diskusí se v Evropě dnes dochází k závěru, který už dnes Evropská komise řeší, řeší ho na popud, po dlouhém a dlouhém projednávání tzv. Recycling Forum spolu se svazy papíru, šrotu a všech ostatních a ten způsobe řešení je vlastně obejít tuto definici. Ta definice je zbytečná. V české legislativě je zákon č. 22 - zákon o technických požadavcích na výrobky. V českém prostředí máme spoustu norem, které hovoří o tom, jak vypadá druhotná surovina - u papírářů je to třeba 20 položek, různých položek typu, jak vypadá vytříděný papír pro využití v průmyslu. Totéž se dá říci o šrotu, totéž se dá říci o spoustě dalších komodit. Většinou jsou někde popsány státní normou. A to, o čem my tu mluvíme, je řešitelné jednoduchým způsobem tak, jako teď už to aplikují některé evropské státy a jak se to vlastně připravuje jako evropské řešení. 
	Totiž, jestliže z něčeho udělám výrobek, to znamená, jestliže investuji úsilí, energii i náklady do toho, abych z odpadu, který je entropickou veličinou, vytvořil komoditu, která je prodejná, která je technicky popsaná, tak v tom případě jsem se vyvázal ze zákona o odpadech - z jeho působení, protože jsem vytvořil výrobek. Výrobek obchodovatelný a ten výrobek  by měl být popsán podle "22". 
	Čili moje výzva je - zkuste se zamyslet nad tím, jestli by se zákonem o odpadech, souběžně s tím, neměl buďto běžet druhý zákon, ale spíše jenom zadání Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby doplnilo podzákonné úpravy zákona o technických požadavcích na výrobky, o popis  jednotlivých druhotných surovin. Myslím si, že by na to stačilo dokonce i usnesení Senátu nebo třeba PS. 
	Proč o tom mluvím. Byl jeden z projektů v ČR, který svým způsobem zkrachoval. Byla myšlenka obchodování odpadů v rámci komoditní burzy. Nikdy se to nepovedlo a nikdy to nefungovalo. Pan Geuss by mi asi potvrdil, že to nemohlo fungovat z jednoduchého důvodu. Burzovní obchod je založen na principu anonymity nabízejícího i anonymní poptávky. A jestliže chci s něčím obchodovat a přisoudit tomu cenu, tak to musí být obchodovatelná komodita, tudíž nemůže být pod režimem zákona o odpadech. Nemohu totiž obchodovat, jestliže musím znát koncového využitele, toho, kdo použije to, co mu nabízím. Pak s tím nemohu obchodovat. A pokud nebudeme schopni s odpady, s upravenými odpady do jejich prodejné úrovně, obchodovat, pak nelze mluvit o trvale udržitelném řešení.  Ani ekonomicky ale ani ekologicky. 

	Senátorka Jitka Seitlová: Já děkuji. Myslím, že to byla velmi důležitá a velmi závažná připomínka, která provází již několik návrhů zákonů a zákony samotné o odpadech. Dalším hostem je pan Ing. Karel Ždych, který zastupuje Asociaci původců a subjektů nakládajících s odpady.

	Ing. Karel Ždych: Paní senátorko, dámy a pánové. Dovolte mi, abych poděkoval, že jsem dostal možnost tady hovořit a současně abych vám představil naši poměrně mladou asociaci, která vznikla prakticky letošního roku v dubnu. Iniciativou pro založení této asociace byla taková iniciace několika obcí na odpadářském kongresu loni v Luhačovicích a dalším pokračováním pro toto ustavení byla schůzka zástupců statutárních měst z jara letošního roku v Plzni. Tam všude byla vyslovena vůle, že asociace by vzniknout měla a jejím základním principem a úkolem je sdružit problémy obcí do nějakého jednoho balíku a nějakým způsobem je prosazovat, poněvadž všechno, o čem se tu dnes hovořilo, jestliže máme na nějaké slušné úrovni separaci odpadů, nebo nemáme, to je jedno, ale do teď všechny tyto systémy jsou financovány z obecních rozpočtů. 
Jestliže hovoříme o tom, že někde tento systém funguje lépe nebo hůře, není to vždycky jenom tím, jak firma nebo někdy i městský podnik tuto činnost vykonávat, ale je to nejspíše o tom, kolik městské zastupitelstvo na tuto činnost uvolní peněz. Všechno totiž, a to už tady zaznělo několikrát, je prostě o penězích. Za málo peněz nemůžu dělat zázraky.
 Jde tady o to nějakým způsobem sejmout z obcí toto břemeno, protože my už dnes víme, sice to nesouvisí s odpadovým zákonem, ale připravuje se zákon jiný, v současné době je také v nějaké věcné podobě, a je tady prostě myšlenka tuto záležitost financovat vícezdrojově, města nějakým způsobem "ve hře" zůstanou, ale druhou částí by se na nich měli podílet výrobci obalů nebo, my používáme takový pracovní název, "plniči", poněvadž ho považujeme za přesnější.
 To, že na setkání v Plzni se tohoto problému ujala v podstatě hlavně statutární neboli velká města, není dáno tím, že bychom v asociaci chtěli nějakým způsobem diskriminovat malé obce, rádi je tam uvidíme, ale tím, že problém odpadů opravdu diametrálně narůstá v souvislosti s velikostí obce. Čím větší obec, tím větší problém a tím větší finanční zatížení.
 Dnes musím říct, že tady diskutujeme k zákonu v pořadí třetím, který by měl vyjít, ale musíme si uvědomit, že existuje řada obcí, a poměrně velkých, a měst, která dodnes nemají vyhlášku, protože dikce zákona 125 zní: obec může, nikoliv musí. Znám dokonce i poměrně velkou obec, kde zastupitelstvo z rozpočtu platí komunální odpad za občany, a na druhé straně peníze do separace tam jsou naprosto potlačeny na jakési stínové minimum, že jedno stanoviště, když to přepočtu, je zhruba na 15 tisíc lidí.
 Je to tudíž jasný nesmysl, ale dochází k tomu prostě proto, že tyto obce jsou finančně tlačeny. Teď zákon o přerozdělení daní napomůže tomu, že se to zase "zglajchšaltuje", většinou tím budou opět postižena velká města. Samozřejmě i malé obce chtějí z něčeho žít, ale velká města se opravdu dostanou do velkých problémů.
 Tady bych se chtěl v souvislosti s připravovaným zákonem zastavit u jedné věci, která mě velmi zarazila, a to u stanovení horní hranice obecní daně. Spodní hranice je 50 korun, tak to může být, ale proč je to limitováno 450 korunami, když já už dnes říkám, že v Praze tato výše nebude stačit. A jestliže je v zákoně uvedeno, že to je za komunální odpad, uvědomme si, že komunálním odpadem v obci jsou také smetky ze silnic, je to odpad z městské zeleně, a já tomu rozumím tak, že jestliže je to takto pojmenováno v zákoně, že tyto peníze jsou prostě i na tyto odpady, protože to tam nijak zvlášť specifikováno není.
 Kromě toho se jako asociace chceme ještě podílet na několika zásadních věcech, protože přestože obce, jak už jsem řekl, nesou finanční dopady celého problému, co se týče legislativy stojí tak trochu mimo rozhodovací mechanismy. Ony jsou většinou přizvány k řešení takových těch správních záležitostí, ale vzhledem k tomu, že odpady jsou o penězích, tam pokud jde o konkrétní výkon činnosti už tomu tak není. Tady bychom je proto jako asociace chtěli prakticky zastupovat v tom smyslu, že bychom jejich požadavky sdružili do jakéhosi jednoho balíku a pokusili se je ventilovat na patřičných místech.
 Pravda je, a nakonec řada mých předřečníků tady vystoupila za různá sdružení a asociace, ano, je jich celá řada a myslím, že číslo je větší než 15, pokud si přesně pamatuji, ale my jsme asociaci zakládali proto, že tato sdružení jsou úzce profesně zaměřena vždycky na určitou část odpadů, a my opravu jsme se ustanovili tak, aby to pojímalo odpadovou problematiku od začátku až do konce.
 Také jedním z našich cílů je nějakým způsobem vytvořit přímočarý tok pro surovinu, na název tady byly rozdílné názory, a abych použil ten správný, řeknu "druhotnou surovinu", každý tomu rozumí, mezi původcem a zpracovatelem. Dnes totiž zase většinou malé obce dají dohromady jednotlivých komodit takové množství, že nemohou obchodovat přímo, to už tady také zaznělo, ale musí obchodovat přes případná překupnická sdružení nebo organizace, které tuto surovinu nikdy nemají ani na dvoře, s ní se obchoduje přímo. Samozřejmě fyzický tok je přímo ke zpracovateli, ale finančně jde přes různé mezičlánky. Pracovně tomu říkáme "letadla".
 To je jedna ze základních možností, abychom nějakým způsobem "zatáhli" a ventilovali problémy obcí, abychom jim pomohli, protože dnes existuje několik systémů, každá obec si ho většinou s různým úspěchem řeší sama. Chceme je proto podrobit nějakým analytickým rozborům, dostat konkrétní čísla, která by byla vzájemně srovnatelná, aby se dalo rozlišit, který systém je ekonomicky nejpružnější a nejlepší, a ten potom obcím nabízet.
 To jsou tak nějak "naveliko" základní cíle, které shrnu do jednotlivých bodů, které jsme si oficiálně stanovili:
 1) Vytvořit věcnou analýzu současného stavu a popsat současné možnosti systému.
 2) V rámci této analýzy zajistit možnosti zpracovatelů včetně jejich ekonomických možností a podnikatelských záměrů na pět let dopředu.
 To je o tom, že na obec je vždycky napojena firma, která to fyzicky provádí, a je úplně jedno, jestli tato firma patří městu, nebo je to smluvně sjednaná jiná právnická osoba, to naprosto nerozhoduje, ale tato firma přece musí dělat nějaké hospodářské a finanční plány, musí vidět trochu více dopředu než na jeden měsíc, musí to být prostě výhled dlouhodobý.
 Dnes, v tuto chvíli, je situace vcelku optimistická, protože dnes není problém toku druhotných surovin. Já ale zase nejsem přílišný optimista, protože od roku 1990, kdy se tímto problémem zabývám, jsem takovýchto "houpaček" zažil už několik, ale bohužel se toho tak trochu vždycky leknu, protože po tomto optimistickém období vždy následuje strmý pád.
 3) Definovat požadavky zpracovatelů na kvalitu vytříděných komodit, to zde bylo nyní citováno mými předřečníky.
 4) Navrhnout do geografických a demografických parametrů místa výhodná v rámci svozu a zpracovatelských možností k výstavbě regionálních dotřiďovacích zařízení.
 Tady je to trochu o tom, že dnes se asi obecně shodneme na tom, že tato republika je "přeskládkovaná". Je přeskládkovaná, ale je tady jeden problém. Skládky vznikaly samozřejmě živelně, převážně jako ekonomické záměry podnikatelských subjektů, někdy v tomto částečně byly zastoupeny obec nebo města, což bylo dáno tím. že starostové dřívějších měst potřebovali mít prostě skládku za humny, protože pokud s odpadem měli dojet pár kilometrů dál, už to pro ně jako možnost neexistovalo.
 Problém je ovšem v tomto. Umím si představit fabriku v konkursu, umím si představit, že se v ní vymění stroje a začne produkovat cokoliv jiného, ale jediné, co si neumím představit je skládka v konkursu nebo její pád. Ale potom nás to celospolečensky bude stát obrovské náklady, protože tam nebude vytvořen dostatečný rezervní fond a dopadne to jako s bankami, že potom na řádném uzavření se bude muset, ať chceme nebo nechceme, podílet stát, potažmo formou daní prakticky my všichni.
 Demografie a geografie mají ještě jednu roli, protože nákladovost s tímto problémem není také ve všech obcích stejná, hraje tady, a obzvláště v dnešní době, roli vzdálenost od zpracovatelského průmyslu, protože víte dobře, že ceny dopravy se v současné době mění ze dne na den a dnes už prakticky dosáhly dosti vysokých částek, aby stálo za to přemýšlet o tom, aby tato třídící zařízení na nějaké vyšší úrovni byla opravdu v nějakých demograficky vytvořených centrech, a aby se podíl dopravy na celkovém systému pokud možno co nejvíce snižoval.
	Dále chceme tlačit na to, aby byl vytvořen centrálně veřejně kontrolovatelný fond, do kterého by přispívali plniči odpadů, jinak výrobci obalů, který by byl nezávislým supervizorem jeho rozdělování, vybírání a používání. 
	Vytvořit fondy na jednotlivé komodity pod správou APUZA (?) - nemusí to tak být, může to být kdokoli jiný, ale odlišovat jednotlivé komodity od sebe, protože v současné době nelze říci jednu cenu za tunu komplexních druhotných surovin. Finanční toky za každou surovinou jsou odlišné, jinak je to u skla, jinak u lehké odpadové složky, což jsou plasty.
	Nalezení optimálního řešení pro plniče odpadů tak, aby jejich finanční příspěvky byly diferencovány podle možnosti a dostupnosti dalšího využití použitých obalů i vzhledem k jejich samovolné degradaci v přírodě. Tomu, kdo si vybere druh obalu, říkáme plnič, výrobce nevyrobí nic, co není objednáno. Při výrobě je třeba, aby bylo používáno materiálů, které by při své likvidaci nezpůsobovaly další problémy.
	To jsou základní body, daly by se rozvíjet, jsou všechny diskutovatelné. Je to pouze naše nástinné kredo, podle kterého chceme postupovat.
	Zákon jsme, bohužel, neměli, abychom ho mohli připomínkovat. Vadí mi tam poplatek, a pak ještě jedna věc, která není problémem Prahy, ale je to omezení kontrolní působnosti obcí. 
	V současném období bych obcím tuto pravomoc nebral z toho důvodu, že pokud se vše podaří jak je naplánováno, letos na podzim proběhnou volby do krajů. Jsem z Ústí nad Labem. Nebyl tam okres, zakládal se tam. Mám zkušenost z toho, když se taková instituce ustanoví, jak poměrně dlouho trvá než se usadí natolik, aby mohla být výkonnou složkou a pracovat.
	Na druhé straně pracovníci okresních úřadů budou pracovat pod vědomím, že za dva roky skončí. Nedovedu si představit, jakou budou vyvíjet iniciativu a jak budou důslední v kontrolní činnosti.
	V neposlední řadě tady pan doc. Černý hovořil o tom, že ho nejvíe trápí subjekty nepodnikající. Za sebe bych řekl, že mě nejvíce trápí subjekty podnikající, to znamená živnostníci, a to z toho důvodu, že nevyprodukují takové množství, aby se dostali pod dohled, zneužívají občanské systémy bez toho, aniž by na ně přispívali. Je to dáno tím, že i když nový návrh zákona hovoří stejně jako č. 125, tyto subjekty se mohou připojit k systému vytvořeného městem. Ze své zkušenosti mohu říci, že u nás ve stotisícovém městě se nepřipojil žádný takový subjekt. Je to dáno tím, že on ve smyslu zákona je podnikající subjekt, může si vybrat svého svozce. Nevybere si organizaci, která provozuje městský systém, protože je zatížená náklady separace - o tomto systému nelze v žádném případě hovořit jako o nejlevnějším, ale tu organizaci, která stojí mimo a která mu nabídne nižší cenu. Přitom ale normálně využívá městský systém separačních nádob. Když rozbalí zboží nebo rozleje všechny láhve, odnese je do kontejneru. To zaplatí obec ze svých prostředků, a on je mimo.
	V zákoně mi chybí kontrolní činnost obcí, a to z toho důvodu, že obce většinou tyto subjekty znají a umí kontrolní činnost vykonávat. Neumím si představit, jak ČEŠPO (?) i se zvýšenými pravomocemi a se zvýšeným počtem pracovníků bude kontrolovat živnostenskou sféru. 
	Dámy a pánové, další připomínky nemám, toto jsou základní. Děkuji vám za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová:Děkuji za další zajímavý příspěvek, který otevřel mnoho nových postřehů. Černé skládky, s nimiž jsem se setkala, byly z té sféry, o které bylo hovořeno.
	Dovolím si upozornit na jednu věc, která se zde znovu objevuje a o které nebylo hovořeno. Je to otázka dopravy.
	Víme, že se Evropská unie ve své směrnici zmiňuje o tom, že by odpad neměl být zbytečně převážen. V posledních dnech se vám možná dostala do rukou praktická příručka odpadového hospodářství se zajímavou informací, že ve Francii podle posledních analýz tvoří přeprava odpadu 15 váhových procent z celkové přepravy, která tam je. Není to nezanedbatelný objem.
	Dámy a pánové, protože se čas nachýlil, postoupila bych k vlastní diskusi s tím, že některé z diskusních příspěvků bloku 4 by byly předneseny v rámci diskuse. Jako první bych dala slovo paní ing. Evě Směšné z firmy ASA, která pohovoří na téma zkušenosti s uplatňováním nového zákona ve společných podnicích město-firma. 

	Paní Směšná: Vážení paní senátorko, vážené dámy, vážení pánové, jak z názvu mé přednášky vyplývá, měla by znít na téma Komunální odpad a návrh nového zákona. Pokusím se svou přednášku zestručnit jednak z toho důvodu, že mnohé bylo již řečeno.
	Nejprve dovolte krátké představení firmy ASA. Jsme společností, která působí na území České republiky v oblasti odpadového hospodářství od r. 1992. V současnosti má firma ASA v naší republice více než 40 provozoven nebo dceřinných firem. Nejvýznamnější je společnost ASA se sídlem v Praze provozující skládku Ďáblice.
	Mezi největší dceřinné firmy zabývající se nakládáním s komunálními odpady je společnost ASA Liberec nebo společnost ASA České Budějovice. Jsou to společné podniky jmenovaných měst a firmy ASA.
	Mateřská společnost ASA Internacional holding sídlí ve Vídni. Kromě České republiky a Rakouska má své provozovny a pobočky v Maďarsku, na Slovensku a nyní nově i v Polsku.
	Od r. 1994 je ASA součástí francouzského koncernu Elektricite d´France.
	K problematice komunálního odpadu bych řekla to, že všichni víme, že při aplikaci zákona 125 na úseku nakládání s komunálními odpady se ukázaly některé obtíže, a to zejména v části zákona upravující úhrady za svoz, třídění a zneškodnění komunálního odpadu jako smluvní cenu placenou fyzickými osobami. V praxi se ukázalo, že většina vlastníků a správců nemovitostí nejevila ochotu vybírat úhradu za komunální odpad svým prostřednictvím, a tak většina vztahů musela být realizována přímo mezi jednotlivými osobami a obcemi, potažmo oprávněnou osobou pověřenou mandátní smlouvou.
	Aplikace zákona 125 působila nemalé problémy zejména ve velkých městech. Proto např. Liberec a jiná města očekávala novelu zákona, která je účinná od 29. února letošního roku, to je zákon 37/2000 Sb. 
	Domnívám se, že zákon 37 je nakročením k realizaci toho, co nám naznačuje řešení nakládání s komunálním odpadem v návrhu nového zákona o odpadech. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde odpadová daň, která je navržena v zákonu o obecních daních s tím, že nemá smyslu se vyjadřovat k horní hranici této daně, jak zde bylo řečeno. Tam, kde je koncovkou spalování, případně ve velkých městech tato horní hranice zřejmě nebude dostatečná. 
 Jak už jsem řekla moje výchozí pozice je nesnadná, protože toho bylo hodně řečeno. Jenom bych chtěla říci, že de fakto nový zákon přijde v době, kdy tady budou, když to zevšeobecním, dva způsoby financování nakládání s komunálním odpadem:
- bude to vlastně financování systému ročním paušální platbou, která byla doposud běžná a mnoho obcí ji do nynějška má a měnit ji nebude. Tato paušální platba odpovídá využívanému objemu sběrné nádoby a četnosti jejího vyvážení. Vybírání úhrad provádí i nadále firma na základě smluv o dílo nebo na základě mandátní smlouvy s obcí.
- Druhý způsob vychází z novely zákona 37 a bude to vlastně financování nakládání s komunálním odpadem pomocí poplatků, které umožní vybírat na základě toho, že obce vydají vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem, tzn. sběru, třídění, využívání a zneškodňování, a zároveň vydají obecně závaznou vyhlášku o poplatcích s tímto systémem spojených.
 Vzhledem k tomu, že jsem jednatelkou společnosti ASA Liberec, bych chtěla jenom stručně uvést kroky, které nyní probíhají na území města Liberce nebo na magistrátu města Liberce, neboť tam se předpokládá k pololetí letošního roku přechod na tento systém. Domnívám se, že zkušenost, pokud se obci podaří na tento systém přejít, hodně napomůže realizaci obecní daně, která přijde.
 Myslím, že pro obce a města, které toto budou mít zrealizováno, bude tento přechod velice snadný. Nyní de facto na území města Liberce je schválena první vyhláška o systému, v tomto měsíci se chystá jednání o druhé vyhlášce o poplatku za systém, o poplatku za nakládání s komunálním odpadem. V této vyhlášce je několik zásad, které napomohou sestavení a aktualizaci databáze, která je potřebná k vybírání těchto poplatků, tzn. ohlašovací povinnost všem správcům - vlastníkům, případně poplatníkům, pokud jsou zároveň vlastníky.
 Dále je zde stanoveno období, za které bude poplatek vybírán, a je zde samozřejmě uvedena jeho výše.
 Dalším, méně důležitým, rozhodujícím krokem je samozřejmě dohodnout systém komunikace mezi obcí a obslužnou organizací, protože obec vlastně bude tím, kdo bude objednávat u obsluhující firmy přistavení nádob, případně jejich odstavení.
 V systému města Liberec je navrženo minimálně jedenkrát za týden vyvezení nádoby a 30litrová kapacita nádoby na osobu a týden, což pro obsluhující firmu znamená nárůst počtu nádob a tím i počtu výsypů asi o 20 % a s tím spojený nárůst přímých nákladů, nákladů na pohonné hmoty, údržbu, opravy, a samozřejmě i nárůst množství odpadů, tzn. i nákladů za zneškodnění.
 Abych se neopakovala, domnívám se, že svou přednášku mohu ukončit, protože systém odpadové daně, pokud bude schválen, vyřeší spoustu problémů, které se určitým způsobem snažila řešit novela i nový zákon o odpadech. Děkuji vám.

 Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji za přednesený příspěvek. Nyní bych ráda pozvala k našemu stolku v rámci diskuse přihlášeného pana Petra Bělana, který by rád přednesl své připomínky k zákonu v souvislosti s programy pro hospodářství, koncepcemi a jejich závazností.
 Vzhledem k tomu, že zde už má přihlášky asi deseti diskusních příspěvků, prosím, abyste pokud možno zkrátili svá vystoupení na pět minut, což je zřejmě ono maximum, které tady budeme moci respektovat. Děkuji.

 Pan Bělan: Dobrý den! Jmenuji se Petr Bělan, jsem z firmy OZO Ostrava, a jak už tady někteří předřečníci řekli, jsem popelář. Jinak ještě pracuji pro Sdružení pro obnovu a rozvoj severní Moravy a Slezska. V současné době zpracováváme už druhým rokem studii pro kraj, která má řešit optimalizaci hospodaření s komunálními odpady. A protože jsem řekl "s komunálními odpady", celý můj příspěvek bude věnován jenom komunálním odpadům.
 Připomínky k zákonu.
 Taxativní vymezení pokut. Souhlas, jenom bych připomněl, že mi chybí jedna pokuta, a to pokuta, že když někdo odloží odpad na nemovitost, prostě mimo systém, není za to žádná sankce. Opět se tudíž budeme na okresech "drbat", že vlastně nevede evidenci. Uvádím to jako připomínku, že když někdo uloží odpad mimo nádobu, mohla by na to být nějaká sankce.
 Poplatky. Zde vidím praktickou záležitost. Kolegyně tady sice pěkně hovořila o tom, jak nám pomůže platba na hlavu apod., ale když máte 300tisícové město, jako je Ostrava, měli jsme 30 tisíc smluv s "byťáky" a s majiteli rodinných domků. Pokud bude úprava taková, že fyzická osoba platí obci a je to samosplatná daň nebo poplatek, to je jedno, budete dohledávat 330 tisíc subjektů. Bude to dělat obec, která to dosud nedělala.
 Nechci polemizovat, ale zkuste zvážit, zda by nebylo dobré, když se to 40 let nějak vázalo k domu, aby to tomuto domu zůstalo. Tam poměrně přesné databáze máme, existuje k tomu i integrovaný systém evidence nemovitostí atd. Ono dohledat až občana je skutečně problematické, zvlášť když jsem si přečetl, že to bude fungovat na trvalé bydliště.
 Řeknu vám, jak to bude probíhat v praxi. V praxi to bude probíhat tak, že obec zjistí, že někdo nezaplatil v trvalém bydlišti, pošle tam dopis, ten se jí vrátí, její pracovník tam zajde a u souseda zjistí, že ten člověk žije v Praze a že tam asi u někoho pracuje, a tím to skončí. Tady by byla možná jakási cesta k finančním úřadům, jak už tady předřečníci řekli, které snad takového člověka dohledají.
 Třetí poznámka - POH. Prakticky vám můžu říct, že když jsme dělali POH v roce 1992 v Ostravě, měli jsme obrovské štěstí, protože Ostrava byla poměrně velkým městem a POH jsme si zpracovali na svou míru. Město mělo dost práv a finančních prostředků, aby toto POH mohlo realizovat, a mohli jsme si to také vyhodnocovat. Podle POH jsme "jeli" určitou dobu. Už vidím, jak malá obec bude realizovat POH. Ono to asi tak jednoduché nebude.
 Další poznámka. Toto POH není závazné, pánové to už tady také říkali. Je to fajn: zpracujeme papír, ještě nějaké připomínky, které pošle kraj a tím to "vadne". V souvislosti s tímto POH bych tady ale apeloval na ministerstvo.
 Takovéto POH je vlastně něco jako studie nebo nějaký koncept. My takový koncept u nás zpracováváme už druhým rokem. Má rozměr ekonomický, technický, infrastrukturální, a děláme to ve spolupráci se všemi obcemi, které jsou ve Sdružení, a snažíme se jim říct, jak matematicky modelovat pomocí programu takové odpadové hospodářství komunálních odpadů v kraji.
 Do toho, abychom takovou koncepci mohli uvést v praxi, nám chybí jediné: cílový stav. My vlastně nevíme, kam se máme dostat, a to nám hodně vadí. Nechci radit ministerstvu, ale údajů j e poměrně dost. A kdyby ministerstvo řeklo. Chci se dostat v nějaké budoucnosti k nějakým číslům, a proto stanovím kritéria: poplatky na skládky atd. atd. Za rok to vyhodnotím a uvidím, jestli tato kritéria jsou dobrá nebo špatná.
 Čím více budete dělat perfektnější koncepci České republiky, žím, "zabijete" víc papíru, a ono to musí na někoho, kdo to prakticky vykoná, spadnout. A kdo to může prakticky vykonat?
 POH může zajistit Česká republika, kraj, obec nebo skládkař. Tady narážím na biologicky rozložitelné odpady. Už vidím, jak skládkař kontroluje u komunálu, jestli tam má biologicky rozložitelné odpady nebo ne, jestli je přijme na skládku nebo ne. To tudíž asi nebude to pravé, "ořechové", místo.
	Svážíme Ostravu a 40 obcí, od 25 baráků až po 100 000 bytů v Ostravě, takže máme přehled o tom, jak to funguje. Malá obec vezme to, co jim firma nabídne. Těžko bude vědět, zda splnila nebo nesplnila kritéria, i když si je dala. U kraje by se to dalo nějakým způsobem  aplikovat, ale kraj nedohlídne na ten svoz, protože to už je strašně daleko. Česká republika shrne údaje a vykáže je. 
	Je třeba také uvažovat o tom, a zaznělo to i u předřečníků, že pokud v kraji bude spalovna, tak ten kraj půjde hodně na spalovnu. Pokud nebude spalovna, tak bude třídit. V okrese to bude ještě horší, protože ten je poměrně malý. 
	Po roce a půl můžeme říci, že jsme se dopracovali k jednomu: obec by měla dělat svoz, lépe řečeno okres, ale ten asi vymizí, takže tam zůstane ta obec; kraj by měl s tou obcí spolupracovat, to znamená jakýmsi způsobem nastavit to využití odpadu. Kraj by potom mohl také rozhodnout, proč to vozit z Bruntálu do Ostravy, když v Ostravě bude nějaká technologie, která dokáže využít efektivněji odpad. Abych splnil ještě i v Bruntále na poslední skládce uložení biologického odpadu, to bude jen plýtvání prostředků. Proto se domníváme, že kraj by měl být odpovědný. Nejen, že by měl mít povinnost zpracovat program, ale že by měl mít povinnost ten program v komunálních odpadech naplnit. Děkuji za pozornost. 

	Senátorka Jitka Seitlová:Děkuji. Další se do diskuse přihlásil Jaroslav Kramostil, který má připomínku ke znění §  odstavec 5. 

	Pan Jaroslav Kramostil: Paní senátorko, vážení přítomní, děkuji za slovo.
	Jsem zde za firmu VEAL, která se zabývá recyklací stavebních odpadů, ale hlavně zastupuji asociaci pro recyklaci stavebních materiálů, která sdružuje podniky provozující recyklaci stavebních odpadů. 
	Z vystoupení předřečníků je vidět, že problémy jsou všude stejné. Jediný malý rozdíl byl v tom, že dosud se všechno točilo okolo komunálních odpadů a okolo odpadů, které se objemově z daleka nevyrovnají tomu, co jsou stavební odpady. Stavební odpady představují objemově zhruba 70 % veškerých odpadů vyprodukovaných v republice a jsou dosud popelkou. Zřejmě proto, že nejsou přímým nebezpečím, tak jako komunální odpady, které v sobě mohou mít nebezpečné složky, atd. 
	Přesto všechno bych byl rád, aby se do povědomí dostalo to, že tyto stavební odpady jsou velice důležitou druhotnou surovinou, přestože tak nejsou definovány a málokde jsou přímo zmiňovány. Tyto stavební odpady mají v sobě už velké množství energie, které bylo vynaloženo na jejich výrobu. Tato energie se dá zužitkovat tím, že je podrtíme, roztřídíme a využijí se na další výrobky nebo jiné využití ve stavebnictví. 
	To je základní věc, která je na uvedení toho, jakým způsobem se snažíme živit a jakým způsobem bychom rádi existovali a provozovali tuto činnost. 
	Zdůrazňuji, že nepožadujeme od státu žádné dotace, nepožadujeme žádné podpory ani zvýhodňování, všichni se ve svých podnikatelských záměrech s tím dokážeme vyrovnat. Jen potřebujeme mít pevný, jednoznačný a přesně definovaný zákon. 
	Tak, jak to ta 125ka naznačila, začalo to být na dobré cestě. Do novely, kterou jsme dostali k připomínkování, byl to návrh paragrafovaného znění, se dostal jakýsi šotek. V paragrafu 22 odst. 5 je napsáno, že na skládku je zakázáno ukládat neupravené odpady s výjimkou inertních odpadů ... Tato výjimka by nám absolutně podrazila nohy, protože každým skládkováním, v kdejaké díře, kde načerno nebo pololegálně přijímají skládkaři stavební odpady, se zaplňují skládky, které byly budovány za velké obecní peníze, anebo je tím zaplňován prostor, který by třeba ani zaplněn být nemusel. Tyto pololegální skládky berou za ukládání daleko menší částky, než potřebujeme my k tomu, abychom ten materiál dokázali zpracovat nebo poslat dál na zpracování. 
	Kdyby tento text zůstal, tak to povede k okamžité likvidaci celého odvětví recyklace stavebních odpadů. To jednak povede ke zvýšení těžby primárních surovin, a dále je tato idea likvidace stavebních odpadů v přímém rozporu se současnými evropskými trendy nakládání s odpady. 
	Chtěl bych se odvolat na úvodní projev paní senátorky Seitlové, která zdůraznila trendy, které v Evropě jsou, jak by se mělo hospodařit se životním prostředím a se surovinami a jak by měl celý vývoj společnosti pokračovat. Velice mě to potěšilo. Je však třeba, aby tyto návaznosti v zákoně byly a zároveň byly vymahatelné, pokud to někdo nedodržuje. 
	Řadu drobností, o kterých jsem se chtěl zmínit, zde uvedli předřečníci, např. pan Dr. Kratochvíl a j.
	Zdůrazňuji znovu, že kdyby recyklace stavebních odpadů odpadala nebo byla udušena, bude životní prostředí nadále zatěžováno těžbou surovin, budou neustále otvírány další lomy, pískovny, atd. My jsme schopni až 30 % materiálu do stavebnictví zase vracet zpátky, oproti tomu, co je třeba dále těžit. Je to plýtvání energií a kvalitními surovinami, které by se daly dále využívat. 
	Ještě bych se zmínil o sledování odpadového hospodaření, které se vymyká i zákonu o odpadech, protože je to podfuk. V Praze a okolí vzniklo několik zajímavých aktivit. Nazve se to terénní úprava a pod tímto názvem se vesele skládkuje. Nepodléhá to odvádění poplatků za skládkování, nepodléhá to žádným rekultivačním fondům. Např. obec Ořech staví vodojem. Staví ho už 6 let a staví ho tím způsobem, že skládkuje  a dává na hromadu všechno možné, hlavně veškeré ssutě z levého břehu Vltavy, protože jsou přijímány za 40 korun za tunu. Po konzultaci se stavaři jsme se dověděli, že na takto nestabilním podloží se vodojem ani postavit nemůže.
	To prostě udělají kopec a až jednou bude dostatečně  vysoký, že už to dále nepůjde, tak se akce ukončí. Podobným způsobem jsou zaváženy rokle a jiná teritoria, která jsou velmi zvláštní a užitečná pro život veškerých ptáčků, broučků a jiných zvířat, které zase v našem životním prostředí zřejmě jsou užitečná  nebo jsou to mnohdy i vzácné druhy, ale tím, že někdo je soukromý majitel, má takovouto díru, šup, zaveze to po dvaceti korunách za tunu a je to vyřešeno. Tady je potřeba, jestli je možno toto nějak ovlivnit, aby také životní prostředí mělo takové páky, aby dokázali tyto aktivity zarazit. Je to určitě těžké. Vím, že to není nic jednoduchého, ale je potřeba do všech sfér rozhodování, až na těch nejnižších úrovních, aby ti zástupci státní správy dokázali rozeznat, co je opravdu závažné, co je potřebné a co je podfuk. 
	Když tyto věci budou jakž takž podchyceny, věřím, že i recyklace poběží vesele dále a budeme na úrovni třeba i Holandska, kde recyklují 80 % veškerých stavebních odpadů. U nás, pro vaši informaci, to činí takových 10 -15 %, a to jsme rádi. Děkuji.

	Senátorka Jitka Seitlová:Já děkuji. Další  se přihlásil o slovo pan Ing. Petr Máška  k bloku č. 4.

	Ing. Petr Máška: Dobrý den, vážení návštěvníci tohoto semináře, který já osobně považuji za velice přínosný. Ten blok č. 4, tím byla samozřejmě míněna diskuse a samozřejmě předmět je daný, a to je návrh nového zákona o odpadech. Já jsem zaměstnancem firmy Mega, a.s. Stráž pod Ralskem. Jinak tu mj. i zastupuji de facto sféru měst, protože jsem městským zastupitelem města Česká Lípa a jsem také členem České společnosti pro životní prostředí. 
	Já bych chtěl jenom tak nějak shrnout některé připomínky k tomu novému připravovanému zákonu   o odpadech a chtěl bych k tomu přidat popř. nějaké glosy. Já si skutečně  myslím, i jako předřečníci, byl to velice dobrý postřeh, to, že vlastně tento zákon je příliš časový a odráží až příliš stávající situaci v oblasti stávající ekonomiky, která na tom není dvakrát dobře, to znamená, že, řekl bych,  klade větší důraz na tu sankční složku než na tu nějakou motivační a prevenční složku, protože momentálně na to stát nemá peníze. Já jsem toho názoru, že zákon musí být nadčasový a že musí počítat i s tím, že jednou ty peníze budou. Čili to je připomínka k tomuto celkovému pojetí zákona.
	Jinak samozřejmě také souhlasím s předřečníky v tom, že je velice důležitá terminologie, to znamená pojem druhotná surovina, to není jenom pojem v oblasti obchodu s druhotnými surovinami, ale je to pojem filosofický, je to vlastně vyjádření pohledu vůbec na věc, kdy bychom se skutečně měli na odpad především dívat jako na druhotnou surovinu a teprve potom, až když s tím nic jiného nejde dělat, tak teprve jako na něco, co momentálně, dejme tomu, využít.
	Jinak vše se točí, jak tu bylo řečeno, kolem peněz. I tento zákon se musí točit, nebo musí být postaven na té finanční části, kde je vlastně velká odpovědnost vložena na obce a obce samozřejmě někde musí vzít finanční prostředky. Momentální stav je takový, že skutečně to životní prostředí vzhledem k tomu, jaké mají v současné době obce priority, tak je až na samém konci pomyslného žebříčku. To znamená, pokud nebude mít obec nějaký další, lepší nástroj a finanční podporu, tak nečekejte v dohledné dosti dlouhé době nějaké zlepšení v tomto směru. To znamená, přimlouvám se za ten dvousložkový finanční nástroj, který tu byl zmíněn kolegou Geussem.
	Další připomínka, která souvisí tedy s tímto - tak je to vlastně oblast kontrolní. Já se osobně domnívám, že skutečně Česká inspekce životního prostředí nemá vůbec možnost ani nějakým účinným způsobem zkontrolovat v nějaké účinné formě živnostenskou sféru. Tuto kontrolu bych přenechal městům. Naopak bych posílil úlohu Inspekce v oblasti průmyslové, tzn. u průmyslových objektů  a u průmyslové sféry. 
	Další připomínka se týká novely zákona č. 125, 37 z letošního roku, která vlastně velice nešťastně, bych řekl, se snaží zúžit předávání odpadů přímo zneškodňovatelům. Já si skutečně myslím, že daleko větší  problémy, jak už tu bylo řečeno, jsou v oblasti buď černého skládkování nebo vůbec stávajícího provozování skládek, než že by se někdo nějakým způsobem nadměrně obohacoval v oblasti přepravy odpadu ke zneškodňovateli. Já si myslím, že už v současné době je toto obcházeno a že by to nebylo životaschopné, takže doporučuji tam trošku jinou úpravu, např. v tom smyslu, který tu navrhovala paní RNDr. Christianová, to znamená v oblasti nějaké přidané hodnoty. To je otázka skutečně koncepční. 
	Další bod, který bych tu k tomu chtěl říci, ten se týká vlastně plánu odpadového hospodářství. Tady bych trošku nesouhlasil s panem doktorem Kratochvílem, tuším, který se k této oblasti vyjádřil negativně. Jak už tu bylo řečeno, koncepci nebo vyhlášku nemá celá řada měst, tuto koncepci nemá celá řada podniků. Existují tu samozřejmě určité nástroje, jak už tu bylo i zmíněno, např. systémy v oblasti managementu životního prostředí. To je nástroj pro podniky, ale zatím jsou k němu donucovány pouze tak nějak dobrovolně, pouze ty bohatší podniky, podniky se zahraniční účastí a většina podniků samozřejmě ještě v dost dlouhé době o nějaké koncepci nebude moci dlouho hovořit. Takže si myslím, jak pro města, kde samozřejmě stávající stav, i když tam ty vyhlášky jsou, není uspokojivý, je to napojeno na jednu monopolní firmu v té oblasti, která si de facto diktuje ceny, de facto je tam zamezeno tomu, aby nějakým způsobem zejména obyvatelstvo bylo motivováno k tomu, aby třídilo odpady. Ta firma má prostě daný svoz a v těch intervalech jezdí ať se třídí nebo netřídí. Skutečně ta koncepce je jak pro podniky tak pro města velice důležitá a já bych se k tomu přikláněl.
	Na závěr bych chtěl říci poslední připomínku. Chtěl bych se přiklonit k názoru pana senátora Smutného i k panu Ing. Geussovi, který podporoval, a myslím, že to vyplývá i z připomínek tohoto fóra, že je potřeba skutečně ten zákon ještě dopracovat. Nešijme to horkou jehlou. Myslím si, že i návaznost na prováděcí vyhlášky, které tu byly zmíněny, je důležitá a je to, myslím, trošku ostuda, když je tam nějaké půlroční a více zpoždění vůči vydání toho zákona. Já bych skutečně se přikláněl k tomu, aby byl tento zákon dopracována  a aby to bylo vydáno v návaznosti. Myslím si, že nám nic neuteče a že to bude jedině dobře. Děkuji za pozornost. 

	Senátorka Jitka Seitlová:Já děkuji. Když dovolíte, vyjádřila bych se k tomu, co bylo řečeno. Programy nebo plány odpadového hospodářství nejsou podle návrhu schvalovány. Pokud nejsou schvalovány, nejsou žádným způsobem ani vymahatelné, nejsou závazné. A ten, kdo produkuje odpady se bude chovat tak, jak je to pro něj ekonomicky výhodné a nebo mu to musíme dát příkazem a restrikcí. Náklady na plány odpadových hospodářství tak, jak jsou uvedeny, tvoří půl miliardy korun pro podniky a firmy. Přitom víme, že tedy je nebude moci vymáhat podle současného návrhu zákona a víme také, že pokud bychom to chtěli vymáhat, tak by se nám vyplatilo to, že bychom to dali do zákona a nemuseli bychom vyžadovat zpracování těchto podkladů.
Dovolila jsem si tuto poznámku, abychom byli v obraze, co můžeme očekávat od plánu odpadového hospodářství.
	Dále se do diskuse přihlásil Radek Janoušek - stanoviska zpracovatelů odpadu - k bodu č. 3.

	Radek Janoušek: Vážená paní senátorko, vážené dámy a pánové, jako člen ekologické komise Svazu sléváren mám jednu zásadní připomínku za Svaz sléváren. Částečně ji vyčerpal můj předřečník ing. Kozel. Týká se to druhotných surovin.
	Zmiňovaný čl. 3 směrnice 75 o odpadech říká, že členské státy přijmou vhodná opatření na podporu regenerace odpadu cestou recyklace, opětného použití či jakéhokoli jiného procesu umožňujícího získání druhotných surovin.
	V návrhu předkládaného zákona se pojem druhotná surovina, bohužel, vyskytuje pouze jednou, a to v kapitole Pojmy, a ještě k tomu v závorce. Myslím si, že o opatření na podporu nemůže být vůbec řeč.
	Sléváren se to dotýká z toho pohledu, že železný šrot je klíčovou surovinou pro slévárny. Pokud by byl zákon o odpadech přijat v navrhované podobě, slévárny by se musely stát na to, aby mohly nakupovat a využívat železný šrot, oprávněnou osobou, přecházely by na ně povinnosti původců odpadu. Když k tomu připočteme ještě ustanovení odpadového hospodáře a zpracování odpadových plánů, které výše zmiňovaná směrnice Evropské unie ukládá zpracovat pouze kompetentním úřadům a nikoli původcům odpadu, tak z toho vyplývá, že podniky, konkrétně slévárny, by byly nadměrně zatěžovány administrativou a vytvářelo by to nerovné konkurenční podmínky proti podobným podnikům ve státech Evropské unie. Uvědomme si, že slévárenství v Evropské unii je otázka malých a středních podniků, kde administrativu zajišťuje např. 5 - 10 lidí, a ostatní jsou všechno výkonní pracovníci. Naše slévárny by musely zaměstnat navíc dalšího člověka, aby byl odpadovým hospodářem, zpracovával odpadové plány atd.
	Z tohoto důvodu bych se na předkladatele obracel s prosbou, aby do návrhu odpadového zákona bylo zapracováno jednoznačným způsobem, kdy se odpad stává druhotnou surovinou, za jakých podmínek, aby na podniky, které druhotné suroviny takto využívaly, zbytečně nepadaly tato administrativní povinnosti. Děkuji za pozornost.

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji za přípěvek. K plánu odpadového hospodářství si dovolím jednu poznámku. Země Evropské unie skutečně říkají, že to mají mít úřady, a povinné je to pro úřady. Existují dobrovolné plány, které si zpracovávají subjekty. Na základě této dobrovolnosti ty, které je zpracují, mají různá zvýhodnění z hlediska přístupu k různým dotacím apod. U nás zatím volíme formu restrikce a povinnosti téměř pro všechny původce. Návrh je omezen od určité produkce.
	Dále se přihlásil do diskuse pan Tomáš Janča, Sdružení dovozců a vývozců přenosných baterií.

	Tomáš Janča: Vážená paní senátorko, vážené dámy a pánové, pokusím se navázat na krátkost příspěvku mého kolegy předřečníka a věnoval bych se jediné otázce - otázce zpětného odběru.
	Úvodem bych vás chtěl blíže seznámit s tím, co naše sdružení znamená. Jeho založení bylo akcelerováno vydáním vládního nařízení č. 31 týkajícího se zpětného odběru. Členové tohoto sdružení jsou významní dodavatelé tzv. suchých baterií na český trh. Lze hovořit o významné reprezentativnosti tohoto sdružení k této problematice.
	Nařízení vlády č. 31 jako první blíže upravuje povinnost zpětného odběru a komodity. Ve věcném návrhu zákona jsme uvítali další partie o zpětném odběru.
	V návrhu paragrafového znění, konkrétně v §§ 39 a 40, byly tyto rámce dále rozpracovány. V připomínkovém řízení, kterého jsme se zúčastnili - stejně jako ostatní státní i soukromé instituce, jsme vznesli další principielní požadavky na úpravu těchto paragrafů. 
	Byli jsme velmi udiveni, že v poslední verzi návrhu tohoto zákona byl § 40 naprosto vypuštěn. Pokládáme za velmi nestandardní vyřešení připomínkového řízení vypuštění určitého paragrafu. Myslím si, že opodstatněnost zařazení bližší specifikace společností zajišťujících zpětný odběr vyplývá z toho, že většina komodit, na který se vztahuje zpětný odběr, představují ve své konečné fázi nebezpečné odpady. Máme všichni velmi smutné zkušenosti s častým obcházením zákonů díky tomu, že nejsou některé jejich pasáže přesněji definovány.
	Proto navrhuji daný zákon v daném znění v poslední verzi nepředkládat. Stejně jako někteří mí předřečníci doporučuji další projednání tohoto zákona.

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji. Dále se přihlásil o slovo pan Svatopluk Mika, který bude hovořit obecně ke komunálním odpadům.

	Svatopluk Mika: Vážená paní senátorko, dámy a pánové, mnoho již bylo řečeno, ale rád bych se ještě něčeho dotkl z hlediska návrhu nového zákona a z hlediska praxe, která je v oblasti komunálního odpadu. 
	Jsem vedoucím odboru ochrany životního prostředí úřadu města České Budějovice. Funguje u nás dceřinná společnost ASA. V této oblasti máme mnoho nevyřešených problémů a pořád přežívají některé věci.
	Co se týká návrhu zákona, dovoluji si podotknout, že mi tam stále chybí základní dlouhodobá strategická koncepce, byť preambulí, byť deklaratorním usnesením. Mohlo by to být součástí cílových stavů POH, které byly zmiňovány. Co vlastně chceme, kam to chceme dostat, zda chceme všechny odpady spalitelné, nebo všechny vytříděné, nebo je nechceme mít vůbec, nebo je chceme všechny skládkovat, nebo v jakém pořadí to chceme? Potom to ohodnotit na poplatcích apod. 
	Co se týká továren, staral jsem se o odpadové hospodářství továrny se 2000 zaměstnanci. Odpady ve fabrikách by se měly stát součástí výrobního procesu. Odpad je nežádoucí produkt za zápornou cenu pro výrobce. Výrobce vyrobí výrobek, který chce prodat. Vyinkasuje peníze, ale zároveň vyprodukuje odpad, který také prodá. Prodá ho se zápornou hodnotou - musí za něj zaplatit. Myslím si, že tam by byl dostatečný tlak na to, aby se jednotlivé fabriky o odpady staraly tak, aby se z toho staly druhotné suroviny, aby je měly dobře vytříděné, případně aby měnily celé technologie, protože vědí, že z hlediska dlouhodobé strategické koncepce se jim finance vrátí.
	Dnes nevíme, co bude za 3 - 7 let, zda budeme masivně separovat, nebo masivně pálit. Vidíme sami, jak velké spalovny se v naší republice těžko prosazují.
	Vrátím se ke komunálnímu odpadu. Je to část, kde pracuji přes 6 let. Speciálně k platbě.
	Bylo zmíněno, co se připravuje v Liberci. Nesouhlasím s tím. Vezměte si základní část, jak by to mělo fungovat: za 1 litr sběr-svoz-likvidace řekněme 20 haléřů. Pak následuje jasná matematická formulace: 20 haléřů krát 3 litry na osobu a den (krát tři), krát 365, krát počet obyvatel ve městě, a firma přesně ví, kolik dostane peněz. Z jedné strany je to krásné, protože má balík peněz, má 20 - 25 mil., a ví, co v tomto roce může zafinancovat, kam se s rozvojem systému může dostat, a může na tom dále stavět. 
Co se ale stane z hlediska občana? Já zaplatím 450 korun za rok a je mně srdečně jedno, jestli budu doma separovat papír, jestli budu dávat na stranu "PET" (?) lahve, jestli budu dávat na stranu hliník a další věci, anebo jestli to všechno hodím do "tý stříbrný" popelnice, kterou mám samozřejmě nejblíž, protože z hlediska firmy separace a neseparace, separovaná a neseparovaná popelnice jde vlastně jenom o rozdíl v uložení na skládku, jinak finačně je to úplně stejné. Musí pro tu popelnici dojet, musí ji vyvézt, musí ji někam odvézt.
 Tady bych se proto velice přimlouval za to, aby daň "natvrdo" nebyla prosazena, aby se uvažovalo o dvousložkovém systému, který by byl pro občana silně motivační. Pokud občan nebude finančně motivován, tak to prostě dělat nebude, víme to všichni.
 Poslední věc, které jsem se chtěl dotknout, je kontrolní činnost obcí vůči fyzickým osobám s oprávněním k podnikání. Bylo to tady už řečeno, ale znovu bych chtěl apelovat, že toto ze zákona vypadlo. V současné době to děláme tak, že mí pracovníci přijdou do obchodu: dobrý den, ukáží průkaz, jsme oprávněni kontrolovat, ukažte nám, jelikož ze zákona jste původcem odpadu, jak vedete evidenci, jak separujete, kam to dáváte, s kým máte smlouvu?
 Předloží, všechno v pořádku, nepředloží, přerušíme kontrolu, pozveme k doplnění, nedoplnění, správní řízení, pokuta. A nevěřili byste, jak velice rychle fungují telefony, když někomu dáte pokutu. Mnoho a mnoho těchto drobných živnostníků, o tom může u nás hovořit ASA České Budějovice, se začalo přihlašovat, mají své popelnice, zároveň je mají dobře uklizené, mají je "pozamykané", protože by jim do nich mohl odpad házet někdo jiný. Myslím, že díky této represi u nás to, dá se říct, funguje odpovídajícím způsobem. To je vše. Děkuji.

 Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji za trochu jiný pohled na danou problematiku.
 Nyní prosím paní Pavlu Finfrlovou, která má připomínku k § 16 návrhu zákona, aby se ujala slova.

 Paní Finfrlová: Dobrý den, dámy a pánové! Vyjádřila bych se k § 16 tak, jak byl rozeslán do připomínkového řízení, protože v tomto paragrafu byla zcela nově zavedena povinnost vlastníka pozemku uklidit neoprávněně uložený odpad na své náklady v případě, že není zjištěn pachatel.
 Chápu, proč tam toto ustanovení bylo implikováno, protože otázka černých skládek není v podstatě dobře řešitelná. To nemá žádné dobré řešení. Ovšem tak, jak je to tam napsáno, je to ustanovení velmi nebezpečné a domnívám se, že takto v právním řádu nemůže zůstat, protože to je jednoznačný návod, jak lze každého vlastníka malé zahrádky, pozemku u chalupy, lesa, pole vydírat. Toto není součástí běžného pojištění a je velmi problematické se proti tomu pojistit, a nerada bych žila ve státě, kde každý úředník, policista, soudce k němu může přijít a může říci: uděláte rozhodnutí podle mého, nebo vám něco na zahrádku vaší maminky nebo někam jinam vysypu.
 Opakuji, že to nemá žádné dobré řešení, ale cesta do pekel je dlážená dobrými úmysly, a byla bych nerada, aby to byl zrovna tento případ. Opět vyzývám, aby tato otázka byla diskutována a bylo nalezeno nějaké rozumné řešení.
 V souvislosti s tím bych se ještě zmínila o otázce definice nebezpečného odpadu, protože to s tím také souvisí. Všichni víme, že manipulace s nebezpečným odpadem je mnohem dražší a složitější.
 Oproti minulém zákonu tam bylo přidáno ustanovení, že nebezpečným odpadem, kromě těch, které jsou v seznamu, je ještě ten odpad, který obsahuje složky uvedené v příloze číslo 6, ta je nová.
 Tam mě jednak jako člověka, který se touto problematikou zabývá mimo jiné i jako soudní znalkyně, mě zarazilo, že do veřejného připomínkového řízení byl předložen překlad nějakého lingvisty, a vyskytly se tam i takové "perly" jaké "kyselé roztoky kyselin v pevné formě" apod.
 Domnívám se, že nikdo z nás by se v prostředí, kde mluvíme rodnou řečí, neodvážil tvrdit, že rozumí všemu, protože bychom ho považovali za brouka Pytlíka, ale bohužel v problematice překladů nějak převažuje názor, že má-li někdo státní zkoušku z angličtiny nebo z nějakého jiného jazyka, může překládat jakýkoliv text.
 Doporučovala bych proto skutečně redakci ještě předtím, než to bude předloženo do legislativní rady, aby skutečně všechny tyto formulace odpovídaly tomu, jak to třeba v té angličtině je skutečně míněno. Jinak to je skutečně jenom překladem někoho, kdo třeba není chemikem, a chápu, že překladatel není chemikem.
 Ještě bych se zmínila o tom, že tam je sice opět zachován institut "překategorizace" odpadů, tzn. odborného posudku, na základě něhož lze říci, že u odpadu, který tuším podle § 6 je nadefinován jako nebezpečný, lze prokázat, že nemá nebezpečné vlastnosti, ale v této příloze číslo 6 jsou uvedeny například sloučeniny zinku. Každý smetek z podlahy, i doma, bude obsahovat sloučeniny zinku.
 Doporučuji, proto, aby s návrhem zákona byly předloženy alespoň téze prováděcích vyhlášek, které řeknou, zda opravdu každý odpad bude muset být podroben zkoumání a vydáno osvědčení, že nemá nebezpečné vlastnosti, nebo jestli tam bude nějaké zkrácené řízení, nebo zkrátka jak si poradíme s touto přílohou číslo šest.
 Děkuji za pozornost. Jsou to jenom náměty pro další přípravu tohoto zákona.

	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji za tyto náměty. Jako posledního písemně přihlášeného mám pana Jana Zemana. Prosím ho, aby se ujal slova.

 Pan Zeman: Vážení přítomní, zastavil bych se u ekonomických aspektů návrhu zákona.
 V důvodové zprávě se uvádí dosti podivný rozbor. Pan Geuss ho tady dopoledne hodnotil velice kladně, ale tam je malá částka na nové úředníky, dále něco přes 20 miliard korun na náklady spaloven, a pak už jsou tam jenom nějaké drobnosti.
 To je dost mimo realitu, protože podstatná část spaloven bude zavřena, a to především kvůli dioxinové vyhlášce, v Praze zase třeba by to bylo možné řešit poměrně drobným vynálezem za v řádu asi desítek milionů korun, nikoliv dioxinovým filtrem za miliardu korun.
 Druhou věcí je, že se tam zvyšují poplatky za uložení odpadů řádově o desítky procent, ovšem aby tyto poplatky něco stimulovaly jako minimalizaci odpadu, recyklaci, čistší produkci apod., muselo by dojít k nárůstu řádově o stovky procent, což je zřejmě politicky neprůchodné.
 Jinou věcí je, že tam chybí recyklační poplatky, chybí i v návrhu věcného záměru zákona o obalech, který se připravuje, z čehož plyne asi ne příliš radostná perspektiva, respektive bude i nadále zdaleka nejvýhodnější skládkování, nebude se dařit kompostování. Jak to bude u spalování těžko říci. U těch nových možná ano, pokud jde o staré zřejmě jejich větší část odejde, a dosti sporné to bude u recyklace. Tam zřejmě jak kde.
 Dalším negativem je, že pozitivní změny, které návrh zákona přinese, budou dosaženy cestou poněkud dražší, než by bylo nezbytné, a to jak pro stát, tak pro soukromý sektor, což asi také není dobré.
 V návrhu zákona je ještě několik menších chyb, které ovšem situaci mohou dost destabilizovat, jako že třeba obec nemůže dat pokutu za ukládání odpadu na černou skládku, archivace údajů o odpadech je asi tři roky, což je strašně málo, poměrně málo tam je údajů ohledně kvalifikace apod., ale základní nedotažený problém vidím v ekonomické koncovce, která odpadové hospodářství zbytečně prodraží.

 Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji. Tím uzavírám naši diskusi. Nyní se ptám zástupců předkladatele, zda se ještě chtějí na závěr vyjádřit k tomu, co bylo řečeno k některým podnětům. (Ano.)
 Prosím, aby se slova ujala paní náměstkyně Tylová.

 Paní Tylová: Děkuji za slovo a děkuji také za připomínky. Vyjádřila bych se k nim obecně a paní ředitelka Mikulová, případně její pracovníci by zodpověděli některé z dotazů, protože jich tady bylo vzneseno tolik, že není možné odpovědět na všechny.
 V úvodu bych zase chtěla říci, že připomínky jsou od různých stran, které se v celém tomto procesu účastní, a podle toho jsou také motivovány.
Řadu připomínek jsme měli při přípravě zákona, ale mnohé jdou proti sobě. Vezměme si např. připomínku původců odpadu, že jim zákon připadá příliš restriktivní. Proti tomu připomínka ze strany obcí a občanů, že je málo restriktivní a že náklady dopadají příliš na obce nebo na občany. Když zaslechnete jednu připomínku, připadá vám, že tato strana má pravdu, ale je třeba slyšet druhou stranu, která je připomínkou ovlivněna.
	Nástrojů je celá řada. Jsou restriktivní a motivační. Motivační musí někdo zaplatit. Chtěli bychom, aby se téměř všechno recyklovalo, ale je otázka, kdo to zaplatí. Víme, jak je drahý duálsystém v Německu.
	Na druhou stranu restriktivní opatření, i když nejsou příliš hezká, jsou účinná a míří na toho, kdo odpad produkuje. 
	Je potřeba hledat i jiné nástroje, ale tyto restriktivní není možné úplně odstranit, nebo je odstranit ve velké míře.
	Zazněla zde řada připomínek, které vycházejí z toho, že připomínkující mají předchozí verze - třeba o vlastníkovi pozemku, který by musel odklidit odpad. To tam není, zákon se každým dnem dopracovává. V poslední verzi tato připomínka byla shledána jako oprávněná a není tam. Je to příklad toho, že někteří z vás nemají aktuální verzi, byť jsme ji teď pověsili na mailu. Je možné si ji stáhnout.
	Přijde mi, že ne přesně všichni četli zákon. Zaznělo zde dokonce, že tam není ani hierarchie. Je tam přesně dáno, jaká je hierarchie. Budeme se bránit tomu, abychom řekli, že v tomto státě se bude skládkovat z 30 %, spalovat z 20 % a využívat z dalších 20 %. Proč - na to byla odpověď v posledním příspěvku. 
	Pan ing. Zeman tam mluvil o tom, že není dobře udělán ekonomický dopad, že jsou tam velké náklady na spalovny. Záleží, jaké know-how bude v této oblasti vyvinuto. Může být vyvinuto u některých technologií téměř přes noc. Když jsme připravovali vyhlášku 117 o dioxinech pro spalovny komunálního odpadu, byli jsme pod velkým tlakem, že to všechny spalovny položí, že to bude investice minimálně za 750 mil. Kč. Teď vyhláška vyšla a generální ředitel Spalovny Malešice uspořádal tiskovku a prohlásil, že se s tím vypořádají v řádu desítek milionů. 	Samozřejmě jako úředníci do správy můžeme dát zavazující čísla, ale vidíte, jak se to může během 1 - 2 let změnit. 
	Velmi bychom se bránili tomu říci, že v tomto okrese se bude spalovat z 20 %, a občané, zaplaťte si to. Každá oblast má svá specifika, technologie mají svůj vývoj. Můžeme najednou zjistit, jako je to teď s PETlahvemi, když je sebereme, roztřídíme, a na to nám přispějí výrobci těchto obalů do dvou let, s úspěchem vyvezeme do té doby, než si tady postavíme třeba vlastní zařízení. Jestli si postavíme vlastní zařízení, to by neměla být direktiva Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo k tomu dává pobídky, můžete dostat podporu ze Státního fondu životního prostředí - tam moc žádáno o podpory není, vydupala jsem tam, aby se na odpady dávalo více než dosud. Problém je, že pobídky od podnikatelů nejsou. Nemůžeme je ale za vás napsat.
	Nechceme přesně určovat - tady budou dva závody na recyklaci, jedna spalovna a jedna skládka.
	Na druhou stranu určité mantinely dát musíme. Některé z nástrojů jsou zakotveny v současné úpravě a v právních předpisech jako je nařízení o zpětném odběru, jako je vyhláška, která říká, že se obalové obaly se musí z určitého procenta využívat. To je nástroj, který působí proti tomu, aby se ukládal tento odpad na skládky.
	Nesouhlasím s tím, že když někdo bude přijímat odpad na skládku, že by neměl mít povinnost si zjistit, zda odpad, který přijímá, odpovídá nebo neodpovídá zákonu. Když bude ve vyhlášce určitý poměr biodegradabilních látek, které tam mohou být, ten, kdo to bude přijímat, musí si zajistit kontrolu. Je to na něm, proč by to měl za něj dělat a platit stát? Stát - to jsou občané.
	Co se týká nedostatečných kompetencí obce, nevím, jestli jste měli poslední verzi. Co se týká živnostníkům, tam je možno kontrolovat a ukládat sankce. I současný zákon, který je v tom vágnější, umožňuje tuto kontrolu činit. Záleží vždy na aktivitě toho kterého subjektu. Věřím, že když se obec tomu bude věnovat, zjistí si, který živnostník neplatí, zavolá si ho a promluví s ním atd., nedosáhne třeba sta procent, ale rozhodně dosáhne vyššího podílu než obec, která se tomu nebude věnovat vůbec.
	K druhotné surovině. Vím, že je to filozofická záležitost. Směrnice Evropské unie v některých věcech nejsou přesné, jak se to má dělat, v některých jsou naopak velice přesné, a to v definicích. Probíhá to tak, že příslušný komisař kontroluje, zde je definice stejná. Jinak není možno než mít definici stejnou. Myslím si, že je to věc vnímání. Máme zaveden pojem druhotná surovina, ale výraz o materiálovém využití znamená totéž, i když chápu, že druhotná surovina nám více přirostla k srdci. Když se nad tím zamyslím, věcná podstata je stejná. Spíše se bavíme o tom, zda tam je dostatečný nástroj, jak to materiálově využít (použít jako druhotnou surovinu), což tam v jedné části je, ale definici nelze mít jinou. 
	I když se díváme do ostatních států, vidíte, že směrnice třeba neplní. Zásadní problém je ten, že po nás se to chce. Nemůžeme mít ani na vratné obaly některé kvóty jako má Dánsko nebo Německo. Jim se to toleruje, protože to jsou státy, které k Evropské unii patří. Když chceme vstoupit, státy si velice dobře hlídají, abychom všechno splnili. Jinak to považují za dumping jakéhokoli charakteru. Po zkušenostech, kdy byly mezi státy Evropské unie přijaty chudší státy jako je Řecko, Irsko, Španělsko, které jsou na tom s odpady daleko hůře než my, a unie musela toto suplovat, další státy s takovým dumpingem nepřijme. Tak je nám to aspoň deklarováno. Některé záležitosti samozřejmě budou k vyjednávání i v oblasti odpadů.
	Děkuji za připomínky, myslím, že některé věci bude možné řešit v rámci Parlamentu. Pokud bude vůle většiny, můžete to prosadit i proti názoru ministerstva. 
	Předala bych slovo paní ředitelce Mikulové, které by se dotkla několik drobností.

	Paní Mikulová: Zmínila bych se o některých ustanoveních, která tady zazněla. Chtěla bych zejména poukázat na to, že to co tady odeznělo, byly připomínky, které byly k verzi, která byla rozeslána do vnějšího připomínkového řízení. Na vyhodnocování připomínek se velmi intenzívně pracovalo. Den ze dne se zákon upravoval podle připomínek. 
	Myslím, že je to normální legislativní proces, že se vytváří určitý materiál, který se diskutoval před vytvořením, potom se udělala určitá verze. Vidíte, že sami proti sobě si vyměňujete názory, každý názor je trochu jiný. Zákon a proces je určitý konsensus, kterého musíme dosáhnout. Někde lze akceptovat, někde ne, protože zákon chce něčeho dosáhnout.
	To co odeznělo na první pohled vypadá, jako by byl zákon zcela mimo. Řada připomínek byla akceptována. Budete mít možnost se s tím seznámit, protože na webové stránce bude zveřejněn text, který bude předložen do vlády. 
	Potom se můžete podívat, jak byly vaše připomínky vypořádány. Závažné připomínky, které byly prezentovány Ministerstvu a které byly vyřizovány v rámci meziresortního připomínkového řízení, byly vypořádány /i když to nebylo jednoduché/. Věřím, že tak, jak je zákon připraven, je schopen  předložení vládě. 
	Mohu říci, že bych byla raději, kdyby se ten zákon připravoval pomaleji, kdybychom mohli řadu věcí ještě více provázat s vyhláškami, atd. Máme zde však určitý věk, který je nutný, určitý plán legislativních prací, který byl dán i poslanci, a který je nutno dodržet. 
	Chtěla bych reagovat na velice závažnou problematiku, která se týká stavebních odpadů. Při přípravě zákona bylo uvedeno, že stavební odpady by se měly dostat mezi vybrané druhy. Dovolím si říci, že jsme byli během tak krátkého času rádi, že jsme připravili alespoň to nutné, ten základ, který musíme vůči EU splnit, tj. ty druhy odpadů, kterých se dotýkají jednotlivé směrnice. V návaznosti na to budeme připravovat další.
	Není možné, to co jsem si představovala a co jsme měli v původním věcném záměru, že se budou rozšiřovat formou nařízení vlády nebo formou vyhlášky tyto komodity. V našem právním řádu se to musí stanovit zákonem. Z toho důvodu např. stavební odpady se nedostaly do této úpravy.
	To, co vy jste zde připomínkoval, to jsme projednali a byla to jedna z prvních akceptovatelných připomínek. Kdybych vám to přečetla, viděl byste, že je to mnohem propracovanější. Takže ta připomínka byla do puntíku akceptována.
	Problém se stavebními odpady není jen problém tohoto zákona. Ta provázanost je velká, to už zde bylo řečeno, zejména se stavebním zákonem. My jsme s Asociací recyklace stavebních materiálů v kontaktu a dokonce i Ministerstvo se snažilo pomoci určitou příručkou pro stavební úřady. 
	Kam se chceme s odpady dostat, kterou formu zvolíme? Tuto otázku jsem položila koncem 70. let při jednom jednání zahraničnímu kolegovi. Ten se mé otázce velice divil, nechápal ji. Já jsem pak poznala, když jsem se více zabývala odpady, proč to nemohl chápat. Nemůžeme říci, že se vydáme cestou skládkování. V odpadech totiž musí být nesmírná flexibilita. Musíme mít zařízení, která na sebe budou navazovat, příp. se mohou zastoupit. Jednoznačnou odpověď na otázku, zda se dáme cestou skládkování nebo spalování, je zde možno těžko prezentovat. 
	Jakým způsobem budeme skládkovat, jakým způsobem budeme spalovat, to můžeme říci. A to musíme říci velice tvrdě, a to se už potom v zákonech a v navazujících vyhláškách objeví. 
	Možná to působí trochu dojmem, že v tom zákoně se ne zcela odrážejí směrnice o skládkování. Ty je pak možno dále upravit navazujícími předpisy. Směrnice o skládkování, která byla přijata v polovině minulého roku - nedělali jsme s ní ještě screening, ale již jsme na některé otázky odpovídali - ukládá státům Unie, aby do dvou let, tj. do roku 2001 připravily plán, jakým způsobem se s touto vyhláškou vypořádají. 
	Chtěla bych říci, že to odráží i odpovědnost států. Dostaly dva roky, aby se vypořádaly pouze s tímto problémem, tj. jakým způsobem budou snižovat biodegabilní /?/ odpady na skládkách. 
	Pochopitelně, toto nás také čeká, dokonce jsme v předstihu. Považuji tuto směrnici za nesmírně závažnou. V předstihu jsme si i vypočítávali, kolik nás to bude zhruba stát, protože budou muset být jiná zařízení. Ten biodegabilní odpad se bude pouze recyklovat nebo pouze spalovat - neuzavírala bych se tady dalším technologiím a dalšímu vývoji. Je důležité, aby ta zařízení splňovala určitá environmentální kritéria. Například kompostování má celou řadu kladů, ale i celou řadu záporů z hlediska využitelnosti, nastupují jiné technologie, např. fermentace, atd. 
	Nechme vývoji v odpadovém hospodářství jeho cestu a jeho prostor. Hlídejme, jakým způsobem se bude s těmi odpady nakládat. 
	Nevím, zda jsem odpověděla na všechny otázky a připomínky.
	Co se týče například nebezpečných odpadů, myslím si, že zde může velice kvalifikovaně odpovědět mají magistra Dubaňská, která se tomuto zákonu věnovala. 
	Ještě bych chtěla něco uvést k té druhotné surovině. Byla to jedna ze zásadních připomínek Ministerstva průmyslu a obchodu. Odcituji vám text: Materiálovým využitím odpadů se rozumí náhrada prvotních surovin látkami získanými  z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů, atd. Takže i ten termín druhotná surovina se nakonec do zákona dostal. 
	Děkuji vám zatím za pozornost. Věřím, že většina vašich připomínek byla zodpovězena. Myslím, že nebylo účelem tohoto semináře, aby se zde rozebíral paragraf po paragrafu, zejména když tyto připomínky byly vypořádány. Pokud má někdo dojem, že jeho připomínka nebyla vypořádána, může se na nás individuálně obrátit, příp. můžete využít zde přítomných kolegů, kteří na zákonech pracovali. 
	
	Senátorka Jitka Seitlová: Děkuji paní ředitelce odboru Mikulové za odpověď na některé připomínky, které zde zazněly.
	Dámy a pánové, dovolte mi, abych uzavřela naše jednání a poděkovala všem, kteří vydrželi až do této pozdní chvíle. Chtěla bych informovat vás všechny, ale i ty, kteří zde dnes nejsou - především senátoři a poslanci, kteří mají jiné povinnosti - že z dnešního jednání bylo pořizováno steno. Tento stenozáznam bude k dispozici na internetu, který je přístupný pod značkou Senát CZ. Tam ho najdete pod naším výborem. Bude tam celý záznam z dnešního jednání.
	Na závěr mi ještě dovolte malou úvahu: věřím, že tento prostor, který zde byl, posoužil k tomu, abychom si vzájemně věci vysvětlili, řekli si podněty a pohledy k tomuto zákonu. Myslím, že Senát - a byl to nejen tento zákon, ale i zákon o vodách, zákon o soudnictví - vytváří prostor pro to, aby připomínky byly nejen zodpovězeny, ale aby se vědělo, že existují. A je pak skutečně na těch, kteří zákon připravují, do jaké míry a v jaké váze je budou vnímat. 
	Celý tento proces proto berme velmi vážně, je to nesmírně významné setkání. Věřím, že všechno, co zde zaznělo, bude ještě jednou ze všech stran zváženo a zákon se podaří doladit do takové formy, která bude v optimální poloze vůči těm připomínkám, které jsou opravdu velmi významné.
	Dámy a pánové, ještě jednou vám děkuji.
	Na shledanou.

