
Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Čáslavi
konaného dne 20.6.2022

Číslo zprávy

Zpráva o aktuálním vývoji v odpadovém hospodářství v Čáslavi

Zpracoval a předkládá :jU0r. Vlast v Málek, starosta města

Návrh na usneseni:

Rada města Čáslavi doporučuje Zastupitelstvu města Čáslavi přijmout usnesení:
Zastupitelstvo bere na vědomi zprávu o aktuálním vývoji v odpadovém hospodářství v Čáslavi

Důvodová zpráva :

Řešeni odpadového hospodářství má několik rovin.

1. Uplatňováni nároků na doměřenia vymáhánídlužných poplatků za ukládáníodpadů od roku 2016
do dnešnidoby.

2. Regulace množství ukládaných odpadů na skládku - jde o druhy a množství odpadů.
3. Legislativně právní.
4. Trestní.
5. Smluvní úprava svozu a likvidace komunálního odpadu na období 2022 a násl.

Ad 1. Po nástupu do funkcí na radnici se této problematice usilovně věnujeme. Po provedené kontrole
jsme uplatnili nároky na doměření poplatků za ukládané odpady vůči původcům odpadu v celkovém
rozsahu za roky 2016-2018 ve výši 616 687 6108 KČ a zároveň jsme doložili, že Státní fond životního
prostředí přišel za toto obdobío Částku 837 336 375 KČ. Tyto nároky jsou v rovině správních řlzenÍdotČeny
jednak prekluzi, jednak tzv. dobrou vÍrou původců odpadu, kteří nejsou zároveň provozovatelem skládky.
Z toho důvodu se uplatňování části našich nároků v rozsahu stovek miliónů KČ posouvá do roviny nároků
na náhradu škody způsobenou městu Čáslav nesprávným úředním postupem. jedná se o uplatňování
nároků u Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR a na to případně navazujÍcÍ soudní
vymáhání. Zatím jsme uplatnili nárok vůči MŽP za rok 2016 a 2017 ve výši 107.949 174,-KČ

Z této skupiny nároků lze vyjmout dosud neskončené řIzení o doměření dlužných poplatků za společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kde za rok 2018 je před opakovaným rozhodnutím KUSK o našem
návrhu na doměření128 mil. KČ.

Za rok 2019 AVE CZ doplatilo na základě pravomocného rozhodnutIKUSK dne 8.6.2022 částku 51.547 988,-
KČ.

Za rok 2020 správní řIzení o doměřeni poplatků probíhá, námi uplatněný nárok je ve výši 17,6 mil KČ.



Ad 2. Jedná se o několik na sebe navazujÍcÍch opatření a směrů. jde o úsilí o regulovat ukládáni odpadů
prostřednictvím Integrovaného povoleni provozovateli skládky, které vydává KUSK. Zároveň dbáme o
důsledné dodržování zákona při nadužÍváni pojmu konstrukční prvky, který vedl v letech předcházejÍcÍch
naší důsledné kontrole a na ni navazujÍcÍch právních kroků k návozu až 400 tis tun odpadů na skládku
v Čáslavi, zatímco v současné době se návozy snížily na čtvrtinu tohoto ročního objemu.

V současné době se projednává 23. změna integrovaného povolení, kde město Čáslav podalo již několik
vyjádření a trváme na tom, aby integrované povolení a příslušný provozní řád nemohl být vykládán
v rozporu se zákonem a v budoucnu nemohlo docházet k nevyměřováni a tím neplacení poplatků za
uloženIodpadu na skládku v Čáslavi.

Ad 3. Legislativně právní kroky lze rozdělit do dvou úrovní. jednak je to součinnost s orgány, které
důsledně vymáhají dodržování zákonů a právních norem nižší právnÍsÍ|y - v tomto směru spolupracujeme
zejména s ČlŽP, který jak známo přinutil společnost AVE CZ doplatit do rezervních fondů na rekultivaci
skládek v Čáslavi a Benátkách nad Jizerou 107 949 174,-KČ, z toho v Čáslavi 68 086 833 KČ . Dalšími orgány
jsou výbory pro životní prostředí PS Parlamentu ČR, někteří senátoři Senátu Parlamentu ČR, Transparency
lnternationai. Svou roli sehrávají i ústavní právníci, kteří podporují naše úsilí svými stanovisky. Svou
nezanedbatelnou roli sehrávají media, za které nutno zmínit zejména Reportéry Ct. Díky tomu je i
Ústavního soudu návrh na zrušení pozměňovacího návrhu poslanců Staňka ( ČSSD ) a Zahradnika ( ODS),
přijatý bývalou Poslaneckou sněmovnou hlasy poslanců ANO, ČSSD, KSČ a spd, který protiústavně
retroaktivně změnil podmínky v odpadovém hospodářství na úseku poplatků a fondů na rekultivaci.

Ad 4. Díky medializaci našeho úsilí a našemu zásadovému postoji podporovanému respektovanými
osobnostmi z právního prostředí, neunikla tato problematika ani pozornosti orgánů činných v trestním
řIzení. O závažnosti tématu svědčí to, že šetřeni vede Národní centrála proti organizovanému zločinu,
s kterým spolupracuji, poskytl jsem za město veškeré vyžádané doklady isvědeckou výpověď'. Pokud NCOZ
šetří tuto kauzu jako možné podezření ze spáchání zločinu kráceni daní ( poplatky jsou daní ), pak nutno
konstatovat, že by se jednalo o trestnou činnost ohromných rozměrů. Za deset let by se mohlo jednat o
Škodu městu Čáslav až ve výši1,4 miliardy KČ. V důsledku prokázané trestné Činnosti bytakový nárok nebyl
promlčen a město by náhradu škody mělo uplatňovat v trestním řízení. O tom, koho by se mohlo
vyšetřovánítrestné Činnosti týkat, ať již orgánů, organizací nebo osob, které se případného protiprávního
jednání dopouštěly nebo ho nerozporovaly, nebránily mu či z něho měly nějaký prospěch, mi nepřÍs|UšÍ
v tuto dobu komentovat.

Ad 5. Město Čáslav má uzavřenu smlouvu se společností AVE CZ na svoz a likvidaci odpadů. V současné
době probíhá výběrové řizenI na další období, nelze vyloučit, že bude zrušeno a město Čáslav využije tzv.
prolongace smluvního vztahu za stávajÍcÍch smluvních podminek.jednánÍv tomto směru nejsou ukončena
a o aktuálním vývoji budu informovat na jednání zastupitelstva dne 20.6.


