Stanovisko Svazu průmyslu druhotných surovin k problematice výkupen odpadů

1) Svaz průmyslu druhotných surovin všestranně podporuje veškeré aktivity, směřující
k podnikání v oblasti sběru a výkupu druhotných surovin, které jsou v souladu s právní
úpravou. Členům Svazu průmyslu druhotných surovin vadí situace, kdy jsou v provozu
některé sběrny a výkupny, které nerespektují zákonné předpisy a povolení orgánů veřejné
správy. Jednoznačně podporujeme přísný a tvrdý postup kontrolních orgánů vůči těm, kteří
svoji „podnikatelskou“ aktivitu založili na porušování zákonů a v našem případě těch, kteří se
snaží získat konkurenční výhodu za cenu porušování pravidel, souvisejících s výkupem
odpadů. Stejný postup musí být uplatněn i vůči těm, kteří takto „podnikají“ bez příslušných
oprávnění - tedy načerno!
2) Proto Svaz průmyslu druhotných surovin podporuje zvýšení kontrolních pravomocí ČIŽP,
ČOI, Krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností, tak aby mohli rychle a efektivně
postihovat veškerá jednání, která jsou v rozporu se zákonem. Svaz průmyslu druhotných
surovin podporuje i personální posílení kontrolních orgánů, zejména ČIŽP, tak aby její
činnost, ve spojení se zvýšenými kontrolními pravomocemi, mohla efektivně odhalovat a
důrazně sankcionovat takové subjekty, které porušují povinnosti při výkupu odpadů.
3) Pravidelně a důrazně vyzýváme orgány veřejné správy, aby byl zaveden i přísnější postih
osob, které demontují a zcizují infrastrukturní zařízení. Z našeho pohledu není do právního
řádu promítnuta skutečná nebezpečnost takového jednání. Pokud dojde ke zcizení zařízení,
v jehož důsledku hrozí vznik obecného ohrožení, nelze bagatelizovat takové jednání v ceně
šrotu. Pořízení nového zařízení, jeho rekonstrukce atd. jsou nákladově řádově jinde, než cena
zcizených předmětů a to nehovoříme o možnosti následků nehod, vzniklých v souvislosti
s takovými krádežemi.
4) Svaz průmyslu druhotných surovin nesouhlasí s možností obcí stanovovat podmínky výkupu
odpadů na svém území. Je naprosto zřejmé, že obce v tomto směru chtějí převzít některé
odpady z režimu výkupu do režimu bezplatného odevzdávání obci (např. kovových odpadů,
které mají na trhu druhotných surovin kladnou hodnotu), tedy jakési formě komunalizace
soukromého majetku vlastních obyvatel. Tzn. obce tak chtějí zabránit možnosti svých
obyvatel, aby svůj majetek realizovali na trhu (výkupem) za skutečnou hodnotu.
5) Sběrny a výkupny surovin nejsou herny. Analogie, kterou obce argumentují, je lichá.
Výkupny a sběrny odpadů jsou zařízení, která vznikla na základě správního řízení. Nikoli na
základě jednostranného rozhodnutí provozovatele sběrny. Souhlas k jejich provozu dává
krajský úřad a ten schvaluje současně i jejich provozní řád. Obce jsou ze zákona o odpadech
účastníky takového správního řízení a mohou se tak ve správním řízení vyjádřit.
6) Jsme připraveni spolupracovat na metodice, která poskytne kontrolním orgánům jasné
postupy, jak odhalovat nepoctivé „podnikatele“ v našem oboru.
7) Stejně jako v jakémkoli jiném odvětví, existuje i v oboru výkupu skupina, která se neřídí
pravidly. Ohrožuje tak existenci tohoto oboru, které má dlouho tradici, na našem území již
z doby Rakouska-Uherska. Pokud se podíváme na silniční dopravu, jezdí určité procento
řidičů pod vlivem alkoholu. Následky jsou stále fatální. Řešením není zákaz provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ale výchova řidičů a pravidelná, systematická, preventivní činnost
Policie ČR.

