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1. Základní údaje o veřejném projednání 
 
Termín konání:    úterý 18. 11. 2014 
 
Čas začátku akce:   15:00 hodin 
 
Místo konání: Aula v areálu České zemědělské univerzity v Praze, 

Kamýcká 129, 165 21 Praha - Suchdol 
 
Předmět veřejného projednání: Předmětem veřejného projednání bylo seznámení 

účastníků s návrhem Plánu odpadového hospodářství ČR 
2015 - 2024 a jeho SEA vyhodnocením z hlediska 
potenciálních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví. 
V rámci veřejného projednání měli účastníci možnost 
přímého připomínkování návrhu Plánu odpadového 
hospodářství ČR 2015 – 2024 a jeho SEA vyhodnocení. 

 
Koordinace veřejného projednání:  Veřejné projednání bylo koordinováno zástupcem 

předkladatele Ing. Bc. Janem Maršákem, Ph.D., 
v kooperaci s ředitelem odboru odpadů Ing. Jaromírem 
Manhartem. 

 
 

1.2 Účastníci veřejného projednání ze strany předkladatele a SEA hodnotitele 

 
Zástupci předkladatele (Ministerstva životního prostředí ČR): 
Ing. Berenika Peštová, Ph.D., náměstkyně ministra  
Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů 
Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., zástupce ředitele odboru odpadů 
Ing. Mgr. Ladislav Trylč, vedoucí oddělení zpětného odběru odpadů 
Mgr. Štěpán Jakl, odbor odpadů 
Ing. Gabriela Bulková, odbor odpadů 
 
 
Zástupci týmu zpracovatele SEA vyhodnocení (FŽP ČZU v Praze): 
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D., odpovědný řešitel a koordinátor SEA posuzovatele  
Ing. Zdeněk Keken, Ph.D., posouzení vlivů na životní prostředí 
MUDr. Magdalena Zimová, CSc., posuzovatelka vlivů na veřejné zdraví 
Mgr. Stanislav Mudra, posuzovatel vlivů na soustavu lokalit Natura 2000 
RNDr. Vlastimila Mikulová, supervize z hlediska odpadového hospodářství 
 
Zástupci příslušného úřadu pro posuzování vlivů na životní prostředí (MŽP, odbor posuzování 
vlivů na životní prostředí a integrované prevence): 
Ing. Simona Jančí 
Ing. Jan Říčan 
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2. Průběh veřejného projednání návrhu koncepce Plán odpadového 
hospodářství ČR 2015 - 2024 a jeho SEA vyhodnocení 
 
Z hlediska harmonogramu probíhalo veřejné projednání dle následujícího předběžného časového 
vymezení: 
 
Předběžný program veřejného projednání POH ČR 2015 - 2024 a jeho SEA vyhodnocení 
 

 Čas  Téma  Přednášející  
15:00 – 15:10  Zahájení  Zástupce MŽP  
15:10 – 15:25  Představení POH ČR 

2015 – 2024 
Zástupce MŽP  

15:25 – 15:45  Představení SEA POH ČR 
2015 – 2024 

Zástupce zpracovatele SEA 
vyhodnocení 

15:45 – 17:55 Diskuse 
17:55 – 18:00  Předpokládaný závěr veřejného projednání 

 
Veřejné projednání zahájil v 15:05 Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., jako zástupce předkladatele, přivítal 
všechny přítomné a následně předal slovo Ing. Berenice Peštové, Ph.D., náměstkyni ministra, 
k prezentaci úvodní řeči. Posléze byla vyzvána Ing. Gabriela Bulková, aby stručně představila návrh 
koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024. 
 
Zahájení prezentace návrhu koncepce Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 
Úvodní prezentace vedená Ing. Gabrielou Bulkovou interpretovala základní informace o obsahu a  
struktuře Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024, jeho účelu a postavení v rámci 
odpadového hospodářství. Prezentace dále obsahovala následující stěžejní informace: 
 

• dosavadní průběh přípravy; 
• Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a hierarchie nakládání s odpady; 
• základní struktura Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• strategické cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• závazná část Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• směrná část Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• priority Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024; 
• předpokládaný další postup. 

 

Detailnější informace o prezentaci předkladatele viz plné znění v příloze č. 2. 

Po ukončení prezentace následovalo předání slova zástupci SEA vyhodnocení Plánu odpadového 
hospodářství ČR 2015 – 2024 k představení stěžejních závěrů vyhodnocení. 
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Prezentace SEA vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024  
Prezentaci vedl koordinátor týmu SEA Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D. Ve své řeči se zaměřil 
na legislativní rámec procesu SEA Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 a specifika 
plynoucí z vyhodnocení POH ČR 2015 - 2024. Prezentace dále obsahovala následující stěžejní 
informace: 
 

• představení řešitelského týmu SEA posuzovatele; 
• legislativní rámec; 
• základní kroky SEA procedury, jež byly realizovány v rámci SEA POH ČR 2015 – 2024; 
• interpretace současného stavu SEA POH ČR 2015 - 2024 v rámci posloupnosti SEA 

procedury dle legislativy; 
• posouzení vlivů – metodický rámec; 
• kritéria posuzování vlivů; 
• natura 2000; 
• vlivy přesahující hranice ČR; 
• vlivy na veřejné zdraví; 
• stanovené kritéria pro výběr projektů; 
• návrh stanoviska; 
• návrh stanoviska, body vztahující se k Natura 2000; 
• další očekávaný postup v rámci SEA POH ČR 2015 - 2024. 

 
Závěrem byly zdůrazněny veškeré relevantní časové milníky z hlediska možnosti zasílání 
písemných připomínek k návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 a jeho SEA 
vyhodnocení. Jednalo se zejména o: 

• zpracování zápisu z veřejného projednání do 5 dnů ode dne konání veřejného projednání; 
• vypořádání připomínek veřejnosti zaslaných ve lhůtě do 5 dnů od konání veřejného 

projednání. 
• Byla zdůrazněna lhůta 24. 11. 2014, jako poslední možné datum, kdy lze odeslat písemnou 

připomínku k návrhu koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 a jeho SEA 
vyhodnocení. 

 
Detailnější informace o prezentaci SEA posuzovatele viz plné znění uvedené v příloze č. 3. 
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3. Stručný záznam diskuse účastníků se zástupci předkladatele a SEA 
hodnotitele 
 
Veřejná rozprava byla zahájena zástupcem předkladatele Ing. Bc. Janem Maršákem, Ph.D. 
1. 
Dotaz:  Jana Žůrková (studentka ČZU v Praze) 
Lze specifikovat konkrétní zásady vztažené k přípravě k opětovnému využití odpadů, 
jež jsou součástí POH ČR 2015 – 2024, pokud jsou jeho součástí? 
  
Odpověď: Jaromír Manhart 
Přístupy k opětovnému použití odpadů jsou primárně ukotveny zejména v Programu předcházení 
vzniku odpadů ČR. Tento strategický dokument již byl schválen vládou ČR dne 27. 10. 2014. 
Prioritou je snaha, aby odpady vůbec nevznikaly. Následně bude nutné důsledné dodržování 
hierarchie nakládání s odpady. Dále budou využívány již schválené legislativní instituty: a) institut 
převodu odpad na neodpad a b) institut vedlejšího produktu. 
 
2. 
Dotaz: Oldřich Benda  (student ČZU v Praze) 
Otázka směřuje k likvidaci posečené trávy z veřejných ploch (trvalých travních porostů) v obcích, 
kdy je vyžadováno od obcí placení za kontejnery a odvoz tohoto biologického materiálu. 
 
Odpověď: Jan Maršák 
Otázka není relevantní k Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 ani k jeho SEA 
vyhodnocení. V případě zájmu lze dané téma diskutovat po skončení veřejného projednání. 
Biologicky rozložitelné odpady mají významné místo v rámci Plánu odpadového hospodářství ČR 
2015 – 2024. 
 
3. 
Dotaz: Petr Havelka  (Česká asociace odpadového hospodářství) 
3.1 Již v průběhu přípravy strategického dokumentu byla vznesena žádost ze strany klíčových 
subjektů včetně České asociace odpadového hospodářství o realizaci a následné poskytnutí 
analýzy ekonomických dopadů provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024. 
Dále kolik času bude na možnost připomínkování této ekonomické analýzy a na zapracování 
z ní plynoucích závěrů do Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 -2024. 
 
3.2 V rámci POH ČR 2015 – 2024 MŽP klade důraz na potřebu zkvalitňování a prohloubení 
separace. Ovšem jestliže má ČR splnit cíle EK, tak je zřejmé, že pouhou intenzifikací systému sběru 
vytříděných složek komunálního odpadu není možné tyto cíle dosáhnout. ČAOH doporučuje jít 
více cestou zaměření se na další úpravy směsných komunálních odpadů a nikoliv jeho pálení 
ve spalovnách komunálního odpadu. 
 
3.3 V rámci směrnice o skládkách je definováno skládkování biologicky rozložitelných odpadů 
s tím, že hraniční rok, od kterého se počítají cíle, je rok 1995. Data k tomuto roku 1995 byla v ČR v 
té době výrazně podhodnocena. Čím nižší čísla byla zvolena, než byla realita, tak tím tvrdší cíle 
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jsou definovány pro roky 2010, 2013 a 2020, což souvisí s ekonomikou občanů, jelikož ti to platí. 
Bude přistoupeno ke korekci dat z roku 1995? 
 
3.4 Je zvažováno ze strany Ministerstva životního prostředí citelné zdražení (až o 100 % k roku 
2020) poplatku za skládkování odpadů? 

 
Odpověď:  
3.1 Jan Maršák: Tento požadavek byl vznesen již v rámci meziresortního připomínkového řízení 
k nařízení vlády o POH, odbor odpadů MŽP o něm ví a pracuje s ním. Ekonomická analýza byla 
zadaná Ing. Slavíkovi z VŠE jako vysoce fundovanému expertovi v oblasti odpadového 
hospodářství a hodnocení ekonomických dopadů. Studie bude v blízké době dopracována a 
vzápětí bude poskytnuta.  Analýza bude také součástí materiálů, které budou předloženy vládě ČR 
k projednání. 
 
3.2 Jaromír Manhart konstatoval, že tato problematika je promítnuta v kapitole, která se zabývá 
směsným komunálním odpadem. Úprava směsného komunálního odpadu je Plánem odpadového 
hospodářství umožněna. Podpora nespočívá pouze v třídění odpadů přímo v obcích či u občanů, 
ale bude směřovat i do průmyslových společností a společností, jež se zabývají tříděním a úpravou 
odpadů. 
 
3.3 Jaromír Manhart konstatoval, že záleží na úhlu pohledu. Ministerstvo životního prostředí zatím 
nemá ambici data z roku 1995 upravovat. Při výpočtu plnění cílů pro rok 2010 byla tato základová 
data z roku 1995 ponechána. Cíl pro rok 2010 byl splněn. Z hlediska plnění cílů pro rok 2013 Česká 
republika tyto cíle nesplnila, bylo přeskládkováno téměř 131 tis. tun. Tato skutečnost bude s EK 
diskutována a následně běhen let 2015 a 2016 se rozšíří i mezi pracovní skupiny, odbornou 
veřejnost a zástupce odborných organizací. 
 
3.4 Jaromír Manhart konstatuje, že se musíme zaměřit na oblasti, jež jsou doporučovány ze strany 
EK. Jedná se zejména o intenzivní třídění komunálního odpadu u původců odpadů (občanů). I 
na základě výsledků ekonomické analýzy bude přistoupeno k postupnému navyšování poplatku za 
skládkování (čili za ukládání odpadu na skládky). Navýšení může být i v řádech několika stovek 
korun v časovém horizontu do roku 2020. 
 
4. 
Dotaz: p. Beneš  
4.1 V rámci průběhu zpracovávání POH ČR 2015 – 2024 docházelo k legislativním změnám. Z jaké 
právní báze vychází předkládaný návrh POH ČR 2015 – 2024, a jak se procesně počítá s možnými 
změnami k transpozici nové evropské legislativy?  
 
4.2 Jsou cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 v souladu s obsahovým zaměřením 
Politiky druhotných surovin, jež dikčně náleží k Ministerstvu průmyslu a obchodu?  
 
4.3 V Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 i v Politice druhotných surovin postrádám 
pasáže vztažené ke kritickým surovinám a kritickým prvkům. 
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4.4 Jsou v pořádku diskuse mezi Ministerstvem životního prostředí a Českým statistickým úřadem 
o stylu vykazování základních dat o odpadovém hospodářství. 
 
Odpověď:  
4.1 Jan Maršák konstatoval, že předkládaný návrh POH ČR 2015 – 2024 vychází z aktuálně platné 
evropské a národní legislativy. V případě změny tohoto rámce budou tyto změny promítnuty i do 
POH ČR 2015 – 2024.  
 
4.2 Jan Maršák konstatoval, že zmiňované strategické dokumenty jsou ve vzájemném souladu, 
což bylo docíleno spoluprácí s Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
Doplnění: Jaromír Manhart konstatoval, že Politika druhotných surovin je o využívání zdrojů 
a Ministerstvo životního prostředí se bude snažit v odpadech nalézat zdroje ať již materiálové, 
anebo energetické. 
 
4.3 Jan Maršák konstatuje, že kritické suroviny jsou EK zmiňovány v balíčku k oběhovému 
hospodářství.  
Doplnění: Gabriela Bulková konstatuje, že návaznost POH ČR 2015 – 2024 na Politiku druhotných 
surovin je v kapitole Odpady železných a neželezných kovů skrze stanovený cíl: Zpracovávat 
kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem náhrady primárních 
surovin. 
 
4.4 Jaromír Manhart konstatuje, že EK volá po jednotnosti jak dat, tak metodiky jejich získávání. 
Data, která jsou využívána k reportingu pro DG Environment pochází z MŽP a z těchto dat vycházel 
i Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024. Rozkol mezi Ministerstvem životního prostředí a 
Českým statistickým úřadem je řešen na vládní úrovni. 
 
5. 
Dotaz: Ivo Kropáček (Hnutí Duha) 
V cíli Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 ke komunálnímu odpadu se nepočítá s 50 % 
recyklací komunálního odpadu k roku 2020. Dosažení cíle předpokládá prognóza Ministerstva 
životního prostředí, která je velice kvalitně zpracována. Navržený cíl tak změkčuje výsledky 
prognózy. Evropská komise v odpadovém balíčku předpokládá změnu ve znění cíle a určení jediné 
metodiky jeho výpočtu.  
 

Odpověď: 
Jan Maršák konstatuje, že POH ČR 2015 – 2024 vychází ze současného právního rámce a to jak 
evropského, tak i národního. Diskutovaný cíl vychází ze směrnice o odpadech, kdy je doslova 
převzat. Pokud dojde ke změně znění cíle v evropské směrnici, pak bude upraven i v rámci POH. 
Evropská komise v odpadovém balíčku předpokládá sjednocení metodiky výpočtu úrovně 
recyklace.  
Doplnění: Jaromír Manhart konstatoval, že je potřeba nahlížet na Plán odpadového hospodářství 
ČR 2015 – 2024 jako na celek. K cíli materiálového využití k roku 2020 patří i kapitoly vztahující se 
k měnění odpadů v suroviny, ve zdroje a dále k možnostem odpady využívat a recyklovat. 
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Závěr veřejného projednání 

Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D., nastínil další postup. Na základě vyhodnocení SEA a obdržených 
připomínek vydá MŽP závěrečné stanovisko SEA, což bude podklad pro schválení Plánu 
odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024. Dále připomněl, že je možné do 24. 11. 2014 zasílat 
písemné připomínky na adresu odboru posuzování vlivů na životní prostředí MŽP.  

Závěrem poděkoval všem přítomným za účast na veřejném projednání a jejich aktivní zapojení. 
Veřejné projednání bylo oficiálně ukončeno v 16:50.  

 
 
 
Zápis zapsal a zpracoval: Ing. Zdeněk Keken, Ph.D. ve spolupráci s Ing. Bc. Janem Maršákem, Ph.D. 
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