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Senátní návrh
ZÁKON
ze dne ……2014,
kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I
V § 78 odst. 4 písmeno b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
dalších zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 188/2004 Sb. a zákona
č. 169/2013 Sb., se za slova „v právních předpisech“ vkládají slova „nebo poruší zákaz
výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob“.

Čl. II
Přechodné ustanovení
Správní řízení podle § 78 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, která nebyla pravomocně skončena
před nabytím účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího
po dni jeho vyhlášení.

Důvodová zpráva
I. Obecná část
Zhodnocení platného právního stavu a vysvětlení potřebnosti navrhované úpravy
V současné době, podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších
zákonů (dále jen „zákon o odpadech“), lze zařízení k výkupu odpadů provozovat pouze
na základě rozhodnutí krajského úřadu, vydaného v přenesené působnosti, kterému je
ve správním řízení udělen souhlas k provozování tohoto zařízení, a s jeho provozním řádem.
Správní řízení zahajuje příslušný krajský úřad na žádost žadatele, kterým může být právnická
osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání.
Požadavek na posouzení žádosti o udělení souhlasu s výkonem činnosti podle § 78 odst. 3
zákona o odpadech, kdy krajský úřad zkoumá, nakolik žadatel dostál povinnostem,
vyplývajícím ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a zda je záměr v souladu se
závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu odpadového
hospodářství České republiky, je povětšinou plněn velmi formálně. Celkové zhodnocení se
často omezuje jen na pouhé konstatování, že bylo zkoumáno, nakolik žadatel dostál svým
povinnostem vyplývajícím z uvedených předpisů.
Dlouholeté zkušenosti přitom dokazují, že výkup odpadů je úzce spojen s trestnou činností
řady osob, jež se na výkupu podílejí. Osoby, které předávají kovové odpady, se nezřídka při
získávání kovových předmětů dopouštějí mnoha trestných činů, např. krádeže, poškození cizí
věci, ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Při důsledné aplikaci trestního zákona
by měly orgány činné v trestním řízení stíhat osoby, které vykupují kovový odpad zakázaný
vyhláškou. Je však faktem, že k důslednému uplatňování trestněprávní odpovědnosti
nedochází a rozsah trestné činnosti v dané oblasti neklesá. Statistiky Policie ČR prokazují,
že po krátkodobém poklesu počtu trestných činů, které byly spáchány v souvislosti
s nakládáním s barevnými kovy, došlo k více než dvojnásobnému nárůstu této trestné činnosti
v letech 2010 a 2011 (viz Přílohy k důvodové zprávě).
Platná právní úprava obsažená v zákoně o odpadech stanoví pravidla pro výkup kovových
odpadů, která mají zamezit páchání trestné činnosti, např. identifikovat odebírané nebo
vykupované odpady a osoby, od kterých byly vykoupeny věci jako odpady, zákaz odebírat
určité druhy odpadů od fyzických osob, zákaz poskytovat za určité druhy odpadů úplatu v
hotovosti apod. Praxe však ukázala, že tato právní úprava upravující zásady výkupu kovových
odpadů je nedostatečná z hlediska ochrany proti krádežím veřejně prospěšných zařízení a
poškozování kovových předmětů.
Neúčinnost dosavadních zákazů a omezení, které s ohledem na poměrně vysokou cenu železa
a barevných kovů nejsou s to zabránit kriminalitě spočívající zejména v krádežích kovových
předmětů za účelem jejich zpeněžení jakožto kovového odpadu, vyvolává potřebu změny
současné právní úpravy.
Navrhuje se proto zpřísnění sankce pro provozovatele zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů
v případě, že v jeho zařízení bude porušen zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím
právním předpisem od fyzických osob, a to v podobě zrušení vydaného povolení
k provozování činnosti.
Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem
Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky.
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Zhodnocení souladu návrhu zákona s právem Evropské unie a s mezinárodními
smlouvami
Navrhovaná právní úprava je v souladu s právem Evropské unie a s mezinárodními
smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty České republiky
Předložený návrh zákona nevyvolává negativní dopad na státní rozpočet ani na rozpočty krajů
a obcí.
Předpokládané sociální dopady, dopady na rovnost mužů a žen
Z navrhované právní úpravy nevyplývají žádné sociální dopady ani dopady na rovnost mužů
a žen.
II. Zvláštní část
K čl. I
Rozšiřují se stávající podmínky, za kterých je krajský úřad oprávněn zrušit nebo změnit jím
vydaný souhlas s provozováním zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu
odpadů. Navrhuje se, aby vydaný souhlas byl zrušen v případě, že provozovatel porušil zákaz
výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzické osoby. Nově tedy
bude postačovat jen jednorázové porušení takové povinnosti a nikoliv, jako dosud, jeho
opakování.
V současné době se uvedený zákaz výkupu odpadů ve smyslu platného znění vyhlášky
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady vztahuje především na odpady mající
povahu uměleckého díla, pietního nebo bohoslužebného předmětu a obecně prospěšného
zařízení nebo jejich částí.
K čl. II
K vyloučení případných nejasností se navrhuje výslovně zakotvit pravidlo, že řízení zahájená
a pravomocně neskončená do dne nabytí účinnosti navrhovaného zákona budou pokračovat
podle dosavadních právních předpisů.
K čl. III
Z důvodu naléhavosti daného problému je potřeba zajistit co nejvčasnější nabytí účinnosti
zákona. Proto se navrhuje, aby předmětná novela zákona o odpadech nabyla účinnosti
patnáctým dnem ode dne vyhlášení ve Sbírce zákonů.
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Přílohy k důvodové zprávě
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V Praze dne 19. března 2014

Milan Štěch, v. r.
předseda Senátu
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Platné znění části zákona s vyznačením navrhované změny
…
§ 78
Kraje
(1) Kraj
a) zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území v rozsahu
stanoveném tímto zákonem; provádí změny tohoto plánu,
b) zasílá kopii schváleného plánu odpadového hospodářství kraje ministerstvu,
c) vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství
kraje a její změny,
d) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství České republiky.

(2) Krajský úřad
a) uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky; udělení souhlasu může
vázat na podmínky,
b) kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a
obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných
správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství, zda pověřené osoby dodržují stanovený
způsob hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a ukládá právnickým osobám a fyzickým
osobám oprávněným k podnikání pokuty podle § 66 odst. 6,
c) uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady; udělení
souhlasu může vázat na podmínky,
d) ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení odpadů na
skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil,
e) uděluje souhlas s uzavřením skládky, stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po
uzavření jejího provozu, rekultivaci a asanaci podle § 52,
f) zpracovává a průběžně vede evidenci jím vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle
tohoto zákona,
g) zasílá ministerstvu informace podle § 39 odst. 10,

h) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností,
i) rozhoduje v pochybnostech, zda se movitá věc považuje za odpad, a to na žádost vlastníka
této movité věci nebo z moci úřední,
j) uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem podle § 16 odst. 3 v množství větším
než sto tun nebezpečného odpadu za rok; udělení souhlasu může vázat na podmínky,
k) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 16
odst. 2 původci, který nakládá s odpady v množství větším než 100 tun nebezpečného odpadu
za rok. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
l) uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů podle § 18
odst. 2. Udělení souhlasu může vázat na podmínky,
m) uděluje souhlas k čerpání prostředků ze zvláštního vázaného účtu podle § 48a písm. b) a
souhlas s jeho zrušením,
n) uděluje souhlas k dispozici se zvláštním vázaným účtem a k čerpání z prostředků finanční
rezervy podle § 50 odst. 2 a § 51 odst. 1, 2 a 3, udělení souhlasu může vázat na podmínky,
o) může zakázat provoz zařízení k odstraňování odpadů, nesplňuje-li provozovatel tohoto
zařízení podmínky stanovené zvláštními právními předpisy pro nakládání s odpady a mohlo-li
by v důsledku toho dojít k závažné ekologické újmě,
p) může omezit nebo zakázat provoz zařízení k nakládání s odpady z výroby oxidu
titaničitého, pokud monitorování složek životního prostředí prokáže akutní toxicitu
přesahující mezní hodnoty stanovené prováděcím právním předpisem nebo jiné, stejně
závažné zhoršení stavu životního prostředí,
q) může pozastavit platnost osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů vydaného
pověřenou osobou nebo ho odejmout podle § 9 odst. 3 a 4,
r) vede, pravidelně aktualizuje a zveřejňuje seznam osob oprávněných ke zpracování
autovraků a doplňuje informační systém sledování toků vybraných autovraků způsobem
stanoveným prováděcím právním předpisem,
s) sděluje své připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství obce,
t) kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky,
u) ukládá rozhodnutím provozovateli skládky povinnost zaplatit vybraný poplatek za uložení
odpadů na skládku, pokud tento poplatek neodvedl ve stanovené lhůtě příjemci,
v) uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje,
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w) rozhoduje podle čl. 7 odst. 4 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropských
společenství o perzistentních organických znečišťujících látkách30a); v rozhodnutí může
stanovit podmínky; o vydaných rozhodnutích informuje ministerstvo každoročně do 30.
dubna následujícího roku,
x) přiděluje identifikační čísla zařízením podle § 14 odst. 1 a 2 a malým zařízením podle §
33b odst. 1.

(3) Při posuzování žádostí o udělení souhlasů podle odstavce 2 hodnotí krajský úřad
zejména jejich soulad s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních
předpisů a soulad se závaznými částmi řešení plánu odpadového hospodářství kraje a plánu
odpadového hospodářství České republiky.

(4) Krajský úřad zruší nebo změní rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, v případě, že
a) dojde ke změně podmínek rozhodných pro vydání rozhodnutí o udělení souhlasu,
b) provozovatel zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů není schopen
zajistit podmínky ochrany životního prostředí stanovené v právních předpisech nebo poruší
zákaz výkupu odpadů stanovených prováděcím právním předpisem od fyzických osob
nebo provozovatel skládky nemá vytvořenou finanční rezervu podle § 49 až 51 a v určené
lhůtě nedojde ke zjednání nápravy, nebo
c) právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, které byl udělen souhlas,
opakovaně porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo opakovaně neplní podmínky,
na které je souhlas vázán nebo poruší povinnosti podle § 37 odst. 7 písm. c).

(5) Krajský úřad může zrušit rozhodnutí o udělení souhlasu, který spadá do jeho
kompetence podle tohoto zákona, nebude-li nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení činnosti
odpadového hospodáře ustanoven nový odpadový hospodář nebo nebude-li ustanovený
odpadový hospodář splňovat podmínky odborné způsobilosti.

(6) Pokud tímto zákonem nebo zvláštním právním předpisem není stanoveno jinak, je
k rozhodování podle odstavce 2 místně příslušný krajský úřad, v jehož obvodu je
provozováno zařízení nebo činnost, nebo se nachází věc, které se rozhodnutí týká.
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(7) Činnosti uvedené v odstavcích 2 až 5 mohou zaměstnanci příslušného krajského
úřadu vykonávat po prokázání zvláštní odborné způsobilosti
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