MĚSTO ČÁSLAV

Pro jednání mimořádného zastupitelstva města Čáslav dne 22.7.2020.
Doplnění o aktuální informace.

„DESATERO MÝTŮ“
k povinnosti zaplatit poplatek za ukládání odpadu na skládku a jeho
případného doměření KÚSK na návrh města Čáslav.

Mýtus č. 1 – Není správné doměřovat zpětně poplatky firmám a obcím.
Nárok města Čáslav plyne přímo ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
• § 45 odst. 1 má město Čáslav na poplatek nárok.
• Provozovatel skládky jednotlivým původcům odpadu poplatek nevyměřil (není uveden na faktuře), tedy poplatek nelze požadovat po
provozovateli skládky (zamítavé stanovisko KÚSK ze dne 21.5.2018), ale pouze po původci odpadu dle § 46 odst. 2 zákona o odpadech (na
návrh města Čáslav poplatek doměří KÚSK).
Péče řádného hospodáře se prolíná několika zákony České republiky, při správě majetku obcí se jedná zejména o zákon č. 128/2000 Sb.,
Zákon o obcích a případně o Zákon trestní zákoník č. 40/2009 Sb.
Zákon o obcích :

• § 69 odst. 2 zákona o obcích - slib zastupitele – „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
• § 38 odst. 6 zákona o obcích – Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody
a právo na vydání bezdůvodného obohacení.

• § 38 odst. 7 zákona o obcích – Obec je povinna trvale sledovat, zda dlužníci včas a řádně plní své závazky a zabezpečit, aby nedošlo
k promlčení nebo zániku z nich vyplývajících práv.

Mýtus č. 1 – Není správné doměřovat zpětně poplatky firmám a obcím.
Trestní zákoník
• § 220 Porušení povinnosti při správě cizího majetku / (1) Kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost
opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu nikoli malou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo
zákazem činnosti. (3) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 škodu
velkého rozsahu.

• § 240 Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (poplatek za uložení odpadu na skládku je daň !) / (1) Kdo ve větším rozsahu
zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na úrazové pojištění, pojistné na
zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude
potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti. (3) Odnětím svobody na pět až deset let bude pachatel
potrestán, a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 ve velkém rozsahu.
• § 364 Podněcování k trestnému činu / Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.
• § 365 Schvalování trestného činu / (1) Kdo veřejně schvaluje spáchaný zločin nebo kdo veřejně vychvaluje pro zločin jeho pachatele, bude
potrestán odnětím svobody až na jeden rok.
• § 366 Nadržování / (1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému
opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který
trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

Mýtus č.2 – Zpětné doměření poplatku za ukládání odpadu pro případy, kdy v minulosti nebyl poplatek za ukládání
odpadu placen, by přinesl hluboký systémový dopad na tuzemský průmysl i územní samosprávné celky.

• Téma samosprávných celků a dopadů návrhů na doměření poplatků KÚSK na obce je opakovaně zmiňováno
provozovatelem skládky v Čáslavi společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., některými novináři a zájmovými
skupinami. Mnohokrát jsme vysvětlovali, jaké konkrétní dopady na obce má.

• Město Čáslav, by mělo mít příjem z poplatků za uložení odpadů na skládku v Čáslavi za rok 2016 – 2018 ve výši 616
387 610 Kč a z toho činí poplatky 25 obcí 4 363 320 Kč.
• Jsou skutečně doměřované poplatky za uložení odpadu na skládku v Čáslavi pro obce regionu tak likvidační, že kvůli
nim musí zastavovat investiční akce, jak se snaží podporovatelé provozovatele skládky společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. stále dokola opakovat ?

Název
původce

2016

2017 / návrh

2017 / zbývá

2018

OBCE rok 2016 - 2018

Obec 1

18 310 Kč

36 390 Kč

13 890 Kč

Obec 2

11 420 Kč

530 Kč

0 Kč

(doměřování poplatků za uložení odpadů na skládku v Čáslavi)

Obec 3

700 Kč

840 Kč

0 Kč

1 650 Kč

Obec 4

178 740 Kč

Obec 5

36 600 Kč

Obec 6

36 000 Kč

36 000 Kč

18 000 Kč

18 000 Kč

Obec 7

2 900 Kč

Obec 8

7 680 Kč

Obec 9

2 535 840 Kč

▪ Prekluze – běh lhůty pro prekluzi, dle výkladu KÚSK není
zastaven. Do vypravení rozhodnutí o doměření poplatku za
uložení odpadu na skládku v Čáslavi tedy stále běží.
▪ Prekluze – výklad běhu lhůty KÚSK by znamenal, že k 22.7.2020
by bylo možné doměřit poplatky pouze za odpad uložený na
skládku do 21.7.2017.

36 800 Kč

7 300 Kč

Obec 10

8 790 Kč

13 580 Kč

4 130 Kč

11 410 Kč

Obec 11

246 000 Kč

339 020 Kč

123 000 Kč

409 730 Kč

Obec 12

19 910 Kč

30 710 Kč

30 710 Kč

54 760 Kč

Obec 13

11 400 Kč

2 840 Kč

Obec 14

18 920 Kč

Obec 15

5 170 Kč

▪ K dnešnímu dni 22.7.2020 lze obcím doměřit, dle výkladu KÚSK,
pouze za část roku 2017 a 2018, částku ve výši 936 780 Kč.

Obec 16

1 460 Kč

Obec 17

12 420 Kč

Obec 18

4 100 Kč

▪ Městu Čáslav by akceptací tohoto výkladu prekluze vznikala
každý den škoda a v prekluzi by nyní byl celý rok 2016 a více jak
polovina roku 2017. Město Čáslav s tímto výkladem nesouhlasí a
podává v jednotlivých případech odvolání k MŽP.

Obec 19

1 910 Kč

Obec 20

1 290 Kč

Obec 21

1 420 Kč

Obec 22

2 970 Kč

Obec 23

27 950 Kč

Obec 24

1 770 Kč

Obec 25

69 290 Kč

V prekluzi by tak byla k 22.7.2020 částka ve výši 3 426 540 Kč.

▪ Ve správním řízení s žádnou obcí nebylo k 22.7.2020 KÚSK
rozhodnuto.

CELKEM

3 114 290 Kč

501 980 Kč

97 600 Kč
3 200 Kč

189 730 Kč

747 050 Kč

Mýtus č.3 – Město Čáslav svými nároky působí retroaktivně a mění tak zpětně obchodní podmínky mezi
provozovatelem skládky a původci odpadů.
• Příkladem naprostého právního amatérismu je vyjádření tiskové mluvčí AVE CZ pro HN – článek Viktora Votruby
„Města mohou přijít o stamilióny korun ze skládek“ cituji : „Podaný pozměňovací návrh dle našeho názoru
zabraňuje zpětnému zasahování do již uzavřených obchodních vztahů a zabraňuje zpětnému vzniku závazků
několika stovek subjektů, jako jsou obce, firmy, živnostníci a další.“
• Až na to, že město Čáslav svým návrhem nezakládá zpětně nový závazek původcům odpadů. Ten je tu ze zákona a
jeho nerespektováním došlo k tomu, že nebyl povinnou osobou, provozovatelem skládky společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., poplatek za odpady vyměřován, vybírán a odveden oprávněnému příjemci. Město
Čáslav v zákonné tříleté lhůtě uplatňuje nárok na jeho doměření. Touto cestou je vymáháno placení státem
stanovených daní (poplatek za uložení odpadu na skládku je daň).
• Naši odpůrci a podporovatelé provozovatele skládky v Čáslavi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. často používají
příklad o dobré víře a nákupu zboží v obchodě, kdy po spotřebiteli nejde dodatečně uplatňovat změnu kupní ceny.
• Nabídnu jiný příklad z oblasti trestního práva. Někdo se dopustí zločinu loupeže, je soudem v první instanci
odsouzen. Odvolá se, ale nechce riskovat nejisté soudní řízení a tak ho napadne obrátit se na Parlament a ten
schválí zákon se zpětnou účinností, že loupež není trestným činem. Přesně tak působí pozměňovací návrh k § 160
novely zákona o odpadech. Retroaktivně mění pravidla hry se zpětnou účinností od roku 2015 a trestá ty, kteří
zákon dodržovali a jiným provozovatelům poplatky platili. Naše město, by tím mělo přijít o stovky miliónů korun.

Mýtus č. 4 – Provozovatel skládky potřebuje
inertní materiál – písek, štěrk, hlínu na technické
zabezpečení skládky, nestačí zákonem stanovený
limit 20% celkové hmotnosti odpadů, které se na
skládce v roce na skládce uloží. Provozovatel
skládky potřebuje tento materiál na překrytí
zejména komunálního odpadu, plastů, igelitů,
papírů, aby neodlétaly ze skládky a aby se
zabránilo zahoření skládky.
Na skládku AVE CZ v Čáslavi bylo uloženo v roce 2018
284,9 tis. tun odpadu, zpoplatněno bylo 27,7 tis. tun,
tj. 9,7 %, v roce 2019 bylo uloženo 402,4 tisíc tun
odpadu, zpoplatněno bylo 35,6 tis. tun, tj. 8,8 %.
Z toho vyplývá, že na 1 tunu odpadu potřebujete 9 tun
odpadu, kterým odlétavý odpad překryjete.
Provozovatel skládky AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. evidoval jako konstrukční prvky i nebezpečný
odpad navážený na skládku v Čáslavi z ostravských
lagun – skončilo zde více jak 10 000 tun tzv.
nadsítného. Za uložení tohoto nebezpečného odpadu
nebyl oprávněnému příjemci uhrazen poplatek za
uložení odpadu na skládku. Na to máme asi
zapomenout.

Rozdělení odpadů uložených na skládku v Čáslavi
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Mýtus č. 5 – AVE CZ neporušuje zákony ČR ani žádné další normy upravující odpadové hospodářství.

• ČIZP ukládá AVE CZ od roku 2013 pokuty za špatnou evidenci odpadů. Proti pokutám se AVE CZ neúspěšně odvolává
a pokuty potvrdil ve správním soudnictví i Městský soud v Praze. KÚSK doměřil za rok 2018 AVE CZ poplatek ve výši
128 223 747 Kč.
• V roce 2020 zahájila ČIŽP správní řízení o správním deliktu – tvorba rezervního fondu na rekultivaci, ČIŽP uložila AVE
CZ nepravomocně pokutu a uložila doplnit do rezervního fondu pro skládku v Čáslavi za rok 2013 – 2018 částku ve
výši 68 mil. Kč za uložený odpad evidovaný pod kódem N1 v celkovém množství 1 278 602 tun !!! To jsou finanční
prostředky na rekultivaci skládky po ukončení jejího provozu.
• Pokud by AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. opustila skládku v Čáslavi, z čeho by se pak hradila její rekultivace ?
O to se dle platné legislativy musí postarat obec v jejíž katastrálním území se skládka nachází, tedy město Čáslav.
• Musíme dbát na to, aby zákonem daná finanční rezerva byla provozovatelem skládky tvořena a finanční prostředky
v odpovídající výši byly řádně deponovány na speciálním účtu. Čerpání z tohoto speciálního účtu musí povolit KÚSK.

Mýtus č. 6 – Poslanci vědí, o čem hlasují a ve svém rozhodování se řídí slibem, který složili : „Slibuji věrnost
ČR. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat
v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí“.
• Možná jsem příliš příkrý, možná ho naplňují, protože slibovali, že svůj mandát budou vykonávat podle svého nejlepšího
vědomí a svědomí. Vědomí některých poslanců možná neumožnuje postupovat podle ústavy a zákonů ČR. Některým tomu
neumožňuje ani jejich svědomí. Jednal jsem s poslanci mnoha klubů. O smyslu pozměňovacího návrhu neměli tušení, jinak
hlasovali ve výborech a jinak na plénu v poslanecké sněmovně.
• Poslancům se povedlo ztížit oprávněným příjemcům poplatku domoci se svého práva, když schválili pozměňovací návrh k
§ 160 novely zákona o odpadech. Kdo tento návrh podpořil ? Základní podporu zajistili poslanci ANO – 73 (ze 76
přítomných), pak ČSSD – 11 (ze 14 ), KSČM všech 15 , SPD 18 ( z 20), ODS 18 ( z 25 ). Návrh nepodpořily kluby STAN, Pirátů,
KDU – ČSL, TOP 09. Je to tedy společné dílo, ale nelze nezmínit hlavní zásluhu jednoznačné podpory hnutí ANO.

• Kromě pokusů o získání podpory od premiéra Babiše a ministra ŽP jsem osobně jednal s místopředsedou Hospodářského
výboru Sněmovny - poslancem ANO Kolovratníkem, který v osobním jednání nezakrýval, že problematika odpadů je mu
cizí, neboť jeho specializací je doprava. Zmínil mafiánské praktiky známé celosvětově v oblasti odpadového hospodářství a
pohřebnictví a za důležité označil pro své rozhodování stanovisko ministra ŽP Richarda Brabce.
• „Zeptám se Ríši a podle toho budu hlasovat,“ řekl mi pan Kolovratník. Ministr ŽP Richard Brabec byl jediný z poslanců ANO,
který hlasoval proti pozměňovacímu návrhu. Pan Kolovratník na jednání Hospodářského výboru návrh nepodpořil, na
plénu v poslanecké sněmovně hlasoval jako dalších 72 poslanců ANO pro pozměňovací návrh.
• Jak hlasoval premiér Babiš ? Z hlasování omluven.

Mýtus č. 7 – Současná vláda ČR je vládou protikorupční, která dbá o výběr daní.
• Město Čáslav vyčíslilo, že za roky 2016 – 2018 bylo zkráceno na poplatcích na odpadech o více jak 616 mil. Kč a SFŽP
o více jak 837 mil. Kč. Poplatky jsou daně a ty nebyly podle nás provozovatelem skládky společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. vyměřeny a vybrány. KÚSK se s naším náhledem na princip nevyměřování poplatků
ztotožnil a začal původcům odpadu, dle zákona o odpadech, poplatky – daně doměřovat. Zatím pomalým tempem
doměřil nepravomocně 180. mil. Kč.
• Obrátili jsme se písemně na premiéra vlády ČR pana Babiše, abychom ho s neutěšenou situací seznámili.
• Dostalo se nám odpovědi od ministra životního prostředí Richarda Brabce, že MŽP o problematice ví a že ji řeší,
opatření jsou navržena i v návrhu nového zákona o odpadech a pan ministr věří, že uvedené kroky povedou k
nápravě v oblasti placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.

• Schválením retroaktivního pozměňovacího návrhu k § 160 k novele zákona o
odpadech nám vládní koalice ANO, ČSSD s podporou KSČM, ODS a SPD jasně
ukázala svůj vztah k právu a výběru daní. Ten se hlásí k ochraně obcí a
jednotlivých původců odpadu, ale největší prospěch z něho má mocná
„odpadová lobby“.

Mýtus č. 8 – Starosta Málek (Čáslav pro všechny) vede v Čáslavi politický boj s předchozím vedením. Do
tohoto souboje nehodlá být AVE CZ zatahováno. Starostovi Málkovi jde o osobní ambice, chce dokázat, že
malé město porazí velkou firmu.
• Vedení města jde o dodržování práva, které musí platit nejen pro všechny řadové občany, ale i pro ty mocné a
bohaté.

• Město Čáslav se domáhá finančních prostředků, které mu podle jeho názoru náleží, aby tyto prostředky mohlo
použít pro rozvoj města a užitek jeho občanů. AVE CZ, které údajně nechce být vtahováno do vnitřního politického
boje ve městě, do něho samo ochotně vstupuje otevřeným dopisem zastupitelům, který distribuuje občanům
města formou placené inzerce, v nichž vyzývá zastupitele a veřejnost, aby dohlédli na stávající vedení města.
• Zájmům AVE CZ slouží různé novinové články šířené v tištěné podobě nebo prostřednictvím sociálních sítí.
• Současné vedení města není pohodlné pro zájmy AVE CZ. Aktivity AVE CZ nevadí opozičním zastupitelům. Dnes
nesedí vedení města za jedním stolem se zástupci AVE CZ a MŽP, jako tomu bylo před dvěma lety na mimořádném
zasedání zastupitelstva ke skládce, kde se řešilo navážení nebezpečných odpadů z ostravských lagun na čáslavskou
skládku odpadů.
• Názor bývalého starosty města a senátora ing. Strnada (ČSSD), že není správné zpětně doměřovat poplatky firmám
a obcím, jak uvedl pro časopis „Náš region“ musí znít společnosti AVE CZ jako rajská píseň proti aktivitám, které
vyvíjím já s koaličními zastupiteli a kolektivem spolupracovníků na radnici.

Mýtus č. 9 – Kdo koho sponzoruje ?

• AVE CZ na základě smlouvy s městem Čáslav podporuje sport, kulturu a sociální aktivity částkou ve výši 396 tis. Kč.
• Při jednom z prvních jednání s AVE CZ jsme byli dotázáni o co nám jde, když město Čáslav dostává na poplatcích za
uložení odpadu na skládku cca 14 mil Kč ročně (rok 2017 - 2018) ? Odpověděl jsem, že si myslíme, že bychom měli
na poplatcích dostávat 130 mil. Kč ročně. Tehdy jsme to neměli ještě přesně spočítané.

• Dnes víme, že by to mohlo být 200 - 350 mil. Kč ročně.
• AVE CZ se doneslo, že jsem se vyjádřil, že ne naši sportovci by měli nosit na dresech reklamu AVE CZ, ale SPARTA
vlastněná panem Křetínským by měla mít na dresech logo města Čáslavi. Velmi je to pohoršilo, protože AVE CZ přeci
žádné vybrané poplatky nezadržuje, na úkor nikoho se neobohacuje.
• Tenkrát to byla nadsázka, zkratka. Informace získané v posledním období však dávají tomuto vyjádření jiný rozměr.

Mýtus č. 10 – AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech.

• V březnu 2020 byla městem Čáslav zahájena kontrola provozovatele skládky AVE CZ za rok 2019. Z důvodu
koronavirové pandemie byla kontrola odložena na konec května 2020. AVE CZ odmítlo poskytnout v námi
požadovaném termínu dokumentaci, za což byla provozovateli skládky AVE CZ uložena pokuta ve výši 250 tisíc Kč.
Následně nám provozovatel skládky AVE CZ dokumentaci poskytl v jiné formě (listinné v šanonech), než jsme
požadovali (elektronicky), jednoznačně z důvodu, aby tak provozovatel skládky v Čáslavi ztížil provedení kontroly.

• V přiloženém dopise k předložené listinné dokumentaci je konstatováno, že se nemusí jednat o evidenci kompletní
a AVE CZ si vyhrazuje právo ji nadále v průběhu řízení doplňovat ….
• Z ročního hlášení za rok 2019 lze usuzovat, zda provozovatel skládky AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
pokračoval ve své dosavadní praxi a i v roce 2019 nevyměřoval poplatky za uložení odpadu na skládku v Čáslavi.

Doměření poplatků za rok 2019 - konstrukční prvky na skládce v Čáslavi.
Nevyměřené poplatky - příjemce město
Čáslav

CELKEM ROK 2019,

326 937 229 Kč

kvalifikovaný odhad

Nevytvořená finanční rezerva na
rekultivaci skládky v Čáslavi

ROK 2019 - skládka v Čáslavi
Souhrn za rok 2019

Základní složka
poplatku
příjemce město
Čáslav

20 543 161 Kč

ODPADY uložené na skládku v Čáslavi v roce 2019
Nebezpečné
Ostatní
Komunální

Jednotka

Celkem

Množství uložených
odpadů

(t)

402 408

129 287

273 121

34 007

Množství zpoplatněných
odpadů

(t)

35 604

265

35 340

32 479

Poplatky předepsané

(Kč)

17 987 306 Kč

445 026 Kč

17 542 280 Kč

16 094 195 Kč

Množství nezpoplatněných
odpadů / konstrukční
prvky

(t)

357 987

123 287

234 700

Nevyměřené poplatky

(Kč)

326 937 229 Kč

209 587 169 Kč

117 350 060 Kč

Množství zpoplatněných
odpadů

(t)

265

265

(Kč)

1 190 430 Kč

1 190 430 Kč

(t)

123 287

123 287

(Kč)

554 789 565 Kč

554 789 565 Kč

Riziková složka Poplatky předepsané
poplatku
Množství nezpoplatněných
příjemce SFŽP odpadů / konstrukční
prvky

Nevyměřené poplatky

Finanční rezerva
nevytvořená

20 543 161 Kč
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• Postupujeme v souladu se zákony, schváleným integrovaným povolením a provozním řádem. Všechny poplatky,
které jsme v souladu se zákony ČR byli povinni vybrat, jsme vybrali a odvedli. Tak rozhořčeno reagovalo AVE CZ
hned v počátcích našeho sporu. To zaznívalo soustavně, opakovaně, stále dokola.

• Počátkem července 2020 KÚSK upozornil ve dvou rozhodnutích na to, že účtovaná cena původci odpadu, tj. cena
uvedená na faktuře odpovídá ceníkové ceně, která zahrnuje i poplatek a finanční rezervu na rekultivaci.

Mýtus č. 10 – AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech.

Ukázka účtování odpadu z faktury z roku 2018 – cena odpovídá ceníkové ceně, včetně poplatku a finanční
rezervy, ale na faktuře poplatek a finanční rezerva na rekultivaci VYMĚŘENY NEJSOU :

Mýtus č. 10 – AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech.
Ukázka účtování odpadu z téže faktury z roku 2018 – cena odpovídá ceníkové ceně, včetně poplatku a finanční
rezervy, na faktuře poplatek a finanční rezerva na rekultivaci JSOU VYMĚŘENY a poplatek byl odveden městu
Čáslav :

Mýtus č. 10 – AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o odpadech.
AVE CZ ve svém vyjádření tvrdí, že poplatek za ukládání odpadů nebyl ze strany AVE CZ u odpadů, které uvádí město
Čáslav ve svém návrhu, účtován/vyměřen.

Co z toho plyne ?
• § 45, odst. (1) Za ukládání odpadů na skládky je původce povinen platit poplatek. Povinnost platit poplatek je
tedy přímo ze zákona výhradně na původci odpadu a nelze tuto povinnost přenést na provozovatele skládky.
• § 46 (2) Poplatek od původce vybírá provozovatel skládky při uložení odpadů na skládku. Provozovatel skládky
potvrdí původci vybrání poplatku.
• Na předložených dokladech provozovatel skládky AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., ke dni rozhodnému pro
vyměření a zaplacení poplatku (ke dni uložení odpadu na skládku), NESTANOVIL / nevyměřil správnou výši poplatku
a finanční rezervy na rekultivaci za uložení odpadu na skládku v Čáslavi, tudíž ho ani NEODVEDL jeho oprávněnému
příjemci a NEPOTVRDIL původci odpadu vybrání poplatku.

• Nelze tak povinnost zaplatit poplatek požadovat, dle § 46 odst. 2, po
provozovateli skládky společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
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DOHODA O KOMPENZACI
• Dostávají se nám k dispozici smlouvy, které AVE CZ rozesílá původcům odpadu, v níž konstatuje, že z důvodu administrativního
nedorozumění mezi AVE CZ a původcem odpadu byl jistý odpad původce sice zaevidován pod kódem xN1 jako konstrukční prvek,
ale cituji : ..“zaměstnanci AVE vycházeli z chybně strukturované verze ceníku AVE“ ……a vybrali poplatek, který neměli.
• Ve smlouvě je to popsané tak sofistikovaně, že tomu rozumí asi jen ten, kdo se této sofistikované chyby dopustil. Prostě AVE CZ
vybralo poplatek, který podle jejich názoru NENÍ VYMĚŘENÝM poplatkem, určeným k odvedení městu Čáslav. Nyní nabízí
původcům odpadu uzavření tzv. dohody o kompenzaci, v které původce odpadu označují za jednu ze stran administrativního
nedorozumění, která vznikla z důvodu špatné aplikace ceníku. Na to pochopitelně nemůže mít původce odpadu žádný vliv.
Stejně bizarní je nabídka poskytnutí kompenzace původci odpadu způsobem, že chybně vyúčtovanou částku může původce použít
na budoucí platby za předání jejich odpadů AVE CZ.
• Dovedu si představit, že dojde k administrativnímu pochybení, selhání lidského faktoru. AVE CZ konstatuje, že se jedná o jednotlivé
pochybení „přítomných zaměstnanců AVE“, jak je uvedeno v návrhu dohod o kompenzaci, které máme k dispozici. Začali jsme
prověřovat, zda u návrhů na doměření poplatků, které stihl KÚSK zahájit a u kterých v rámci vyjádření k zahájení řízení původci
odpadu dokládají faktury, nedochází k oné technické chybě v evidenci, z které AVE CZ obviňuje své přítomné zaměstnance.
Skutečnost je taková, že k tomuto jednání ze strany AVE CZ dochází min. v desítkách případů. Rozhodně nejde o náhodné, ojedinělé
pochybení. Jak velkého je rozsahu a proč k němu docházelo, kdo za pochybením stojí, zda přítomný nebo nepřítomný zaměstnanec
AVE CZ, není na nás, abychom rozkryli.

Mýtus č. 10 – AVE CZ žádné poplatky nevybírá a nezadržuje a řádně plní své závazky dle zákona o
odpadech.

Pokud AVE CZ rozesílá v současné době (ve větším rozsahu) původcům odpadu návrhy dohod o
kompenzaci a z našich kontrol vyplývá, že v uplynulém období 2016 – 2018 opakovaně, (min. v
desítkách případů), docházelo k pochybením, které AVE CZ v dohodách popisuje, je možné se
domnívat, že se nejednalo o jednání náhodné a ojedinělé.

Právní kvalifikace tohoto jednání je na posouzení jiných orgánů.

MĚSTO ČÁSLAV

Děkujeme za pozornost.
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