PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
2006
4. volební období
USNESENÍ č. 350
výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí
z 63. schůze dne 15. února 2006
Návrh poslanců Ivy Šedivé, Jitky Gruntové, Josefa Víchy a Taťány Fischerové na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 1087.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 63. schůzi po
odůvodnění Ing. Ivy Šedivé, poslankyně PSP ČR, po zpravodajské zprávě poslance Ing. Rudolfa
Tomíčka a po rozpravě:

1) d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1087 projednat a schválit ve znění
přijatých pozměňovacích návrhů:
K Čl. I
1. K bodu 4
V § 4 písmeno v) zní:
„v) distributorem - ten, kdo v dodavatelském řetězci provádí následnou obchodní činnost po
uvedení výrobku na trh (dále jen „distribuuje“).“.
2. K bodu 4
V § 4 písmeno w) včetně poznámky pod čarou č. x zní:
„w) druhotnou surovinou – surovina, kterou se vedlejší produkt výroby stává splněním všech
požadavků na vstupní surovinu běžně používanou ve výrobním zařízení, které nebylo určeno
k nakládání s odpady, pokud je její využití jako náhrady vstupní suroviny v takovém zařízení
zajištěno a je v souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu zdraví lidí a životního
prostředíx). Druhotnou surovinou nejsou výrobky z odpadů.
___________________________________
x)
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně
ovzduší), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.“.
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3. K bodu 4
V § 4 se na konci písmene w) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno x), které včetně
poznámek pod čarou č. y) a z) zní:
„x) výrobkem z odpadu – stanovený výrobek podle zvláštního právního předpisu y), kterým se
odpad stává splněním požadavků stanovených zvláštními právními předpisy z) a za podmínek
stanovených tímto zákonem.
___________________________________________________
y)
§ 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
z)
Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o
obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“.
4. Vkládá se nový bod, který zní:
„ … Za § 10 se vkládá nový § 10a, který včetně poznámky pod čarou č. xx zní:
„ § 10a
(1) Pro účely této části zákona se rozumí
a) komunitním kompostováním – systém sběru a shromažďování rostlinných
zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné
zpracování na zelený kompost,
b) zeleným kompostem – substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků,
c) veřejnou zelení – parky, lesoparky, sportoviště, dětská hřiště a veřejně
přístupné travnaté plochy v intravilánu obce.
(2) Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku
odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování
a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.
(3) Úprava a kompostování zelených zbytků musí být provozovány tak, aby nedošlo ke
zhoršení složek životního prostředí. Kompostovací proces musí být řízen tak, aby byl
zajištěn aerobní mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku zápachu a emisí
metanu.
(4) Jiné využití zeleného kompostu než je uvedeno v odstavci 2 je možné pouze za
splnění podmínek stanovených zvláštními právními předpisy (xx) .
______________________

(xx) Například zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon
o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení
požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.“.“.
Následující body se přeznačí.
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5. Vkládá se nový bod, který zní:
„ … V § 14 odst. 5 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) podrobnosti ke vzorkování odpadů pro zjišťování jejich vlastností při nakládání
s nimi.“.“.
Následující body se přeznačí.
6. K bodu 6
Slova „ , biologicky rozložitelné odpady“ se nahrazují slovy „ a další biologicky rozložitelné
odpady“.
7. K bodu 7
Slova „ a biologicky rozložitelné odpady“ se nahrazují slovy „ a další biologicky rozložitelné
odpady“.
8. K bodu 8
V § 33a písmeno a) zní:
„a) biologicky rozložitelným odpadem - jakýkoli odpad, který podléhá aerobnímu nebo
anaerobnímu rozkladu,“.
9. K bodu 8
V § 33b odst. 1 písmeno a) zní:
„a) provozovat toto zařízení se souhlasem k provozování zařízení a s jeho provozním řádem
podle § 14 odst. 1, s výjimkou zařízení, které zpracovává využitelné biologicky rozložitelné
odpady pro jednu zakládku v množství nepřekračujícím 10 tun těchto odpadů za rok (dále jen
„malé zařízení“),“.
10. K bodu 8
V § 33b odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) provozovat malé zařízení na základě kladného vyjádření obecního úřadu obce s rozšířenou
působností podle § 79 odst. 4 písm. e) a v souladu se zvláštními právními předpisy na ochranu
zdraví lidí a životního prostředí, v souladu s nimiž je zařízení zřízeno a provozováno,“.
Následující písmena se přeznačí.
11. K bodu 8
V § 33b odst. 3 písm. a) se slovo „biologicko“ nahrazuje slovem „biologicky“.
12. K bodu 8
V § 33b odst. 3 písmeno h) zní:
„h) limitní hodnoty koncentrací cizorodých látek a indikátorových organismů ve výstupech ze
zařízení pro biologické zpracování odpadů, metody stanovení koncentrací cizorodých látek,“.
13. K bodu 21
Dosavadní bod 21 zní:
„ 21. V § 37g písm. e) se body 1, 2 a 3 zrušují a na konci písmene e) se doplňují slova „vyrábí
a uvádí na trh výrobky vlastní nebo uvádí na trh pod vlastní značkou výrobky jiných výrobců
nebo uvádí na trh výrobky zahraničního výrobce,“.“.
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14. K bodu 23
Dosavadní bod 23 zní:
„ 23. V § 38 odst. 3 větě první se slova „vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky
zahraničního výrobce“ nahrazují slovy „vyrábí a uvádí na trh výrobky vlastní nebo uvádí na
trh pod vlastní značkou výrobky jiných výrobců nebo uvádí na trh výrobky zahraničního
výrobce“.“.
15. Vkládá se nový bod, který zní:
„ … V § 78 odst. 2 se na konci textu písmene p) doplňují slova „a doplňuje informační systém
sledování toků vybraných autovraků způsobem stanoveným prováděcím právním
předpisem“.“.
Následující body se přeznačí.
16. Vkládá se nový bod, který zní:
„ … V § 79 odst. 4 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e),
které zní:
„e) ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky
rozložitelných odpadů.“.“.
Následující body se přeznačí.
K Čl. II
17. Čl. II (Přechodné ustanovení) se zrušuje.
Dosavadní Čl. III. (účinnost) se označuje jako Čl. II.
18. Čl. II (účinnost) zní:
„ Čl. II
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18, 19
a 27, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2007.“.

19. Legislativně technické úpravy
K Čl. I
1. K bodu 8
V § 33b odst. 1 písm. c) se za slovo „prováděcím“ vkládá slovo „právním“.
2. K bodu 15
V bodě 15 se slova v závorce „akreditovaní zástupci“ nahrazují slovy „akreditovaní dovozci“.
K Čl II
Slovo „vydaný“ se nahrazuje slovem „vydaného“.
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2) z m o c ň u j e zpravodaje výboru, aby s unesením seznámil Poslaneckou sněmovnu.
3) p o v ě ř u j e předsedu výboru, aby usnesení zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny.

Ing. Rudolf T o m í č e k v.r.
zpravodaj

Miroslava V l č k o v á v.r.
ověřovatel

Evžen S n í t i l ý v.r.
předseda výboru

