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Č. j.: MZP/2020/110/5643

Vážený pane poslanče,
dovoluji si Vám zaslat odpověď na Vaši písemnou interpelaci ve věci „Problému s dvojími daty o
odpadech", která mně byla zaslána dopisem předsedy Poslanecké sněmovny ze dne 24. listopadu
2020 (č. j. PS2020/020277 a 020278).
Než se dostanu

k Vašim jednotlivým dotazům, považuji za důležité obecně z pohledu

Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP") popsat současnou situaci. Především je třeba
zopakovat, že záležitost „dvojích dat o odpadech" je ze strany MŽP dlouhodobě intenzivně
řešena. MŽP, Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ") a Úřad vlády (dále jen „ÚV") v roce 2016
uzavřely „Ujednání o vykazování produkce komunálního odpadu v České republice" (dále jen
„Ujednání"). V Ujednání byly stanoveny krátkodobé a střednědobé úkoly pro MŽP a ČSÚ tak, aby
se vytvořily podmínky pro dosažení žádoucího stavu v oblasti dat o odpadovém hospodářství
v ČR. Byla vytvořena pracovní skupina složená z EUROSTAT, ČSÚ, MŽP, ÚV, CENIA, české
informační agentury životního prostředí (dále jen „CENIA"), Ministerstva průmyslu a obchodu.
Svazu průmyslu a dopravy ČR, České inspekce životního prostředí a dalších odborníků. Úkoly

z Ujednání jsou plněny a o plnění úkolů je informována Evropská komise.
V roce 2018 bylo mezi ministrem životního prostředí a předsedou ČSÚ dohodnuto ustanovení
užšího pracovního týmu složeného ze zástupců MŽP, ČSÚ a CENIA za účelem dosažení
dynamičtějšího pokroku v oblasti střednědobého řešení, které bylo vymezeno v rámci Ujednání.
Užší pracovní tým je veden ČSÚ. Řešení jednotlivých oblastí probíhá v rámci malých pracovních
týmů expertů. Proběhly analýzy primárně ohlášených dat, na jejichž základě ČSÚ vyhodnotil
data MŽP o komunálních odpadech z obcí jako vysoce použitelná pro statistická zpracování. Širší
pracovní skupina je o výsledcích informována.
Dne 29. 10. 2019 byla mezi MŽP a ČSÚ podepsána Dohoda o způsobu pravidelného předávání
údajů o odpadech od obcí ČR na úrovni ministra životního prostředí a předsedy ČSÚ. Dohoda

formalizuje způsob pravidelného předávání dat o odpadech mezi MŽP a ČSÚ.
MŽP poskytuje ČSÚ vyžádané datové sady, datové standardy a veškeré číselníky, aby mohla být

data implementována do systémů ČSÚ. Poslední předání dat za rok 2019 proběhlo

v listopadu 2020 (zpoždění bylo způsobeno koronavirovou pandemií).
Velmi významným krokem je schválení nové odpadové legislativy Poslaneckou sněmovnou
1. prosince 2020. Dne 4. prosince 2020 byla tato legislativa podepsána prezidentem republiky a
vstoupí v účinnost od 1. ledna 2021. Připomínky ČSÚ k zákonu o odpadech, hlavní součásti

nové odpadové legislativy, byly v rámci legislativního procesu řádně vypořádány, a
návrh zákona o odpadech tak byl předložen bez rozporu. Dle nového zákona o odpadech
MŽP zpřístupňuje ČSÚ údaje ohlášené podle tohoto zákona a poskytuje mu součinnost pro
vyhodnocení kvality zpřístupněných údajů.
Úložištěm primárních dat je dle legislativy odpadového hospodářství Informační systém plnění
ohlašovacích povinností (dále jen „ISPOP"). ČSÚ má zřízen přímý přístup k primárním

datům o odpadech, které jednotlivé subjekty ohlásily. Do ISPOP mají přístup krajské
úřady, obce s rozšířenou působností, Česká inspekce životního prostředí a další orgány státní
správy. ISPOP je významným nástrojem e-governmentu, přes který je plněna řada
ohlašovacích povinností z různých oblastí životního prostředí (ovzduší, odpady, obaly, voda a
další).

Data o odpadovém hospodářství budou povinnými subjekty i nadále ohlašována do
ISPOP, který bude sloužit jako zdroj dat jak pro MŽP, tak i ČSÚ. Data ohlašovaná MŽP
jsou využívána a slouží pro přípravu mnoha strategických dokumentů ČR, jako jsou např. Státní
politika životního prostředí. Plán odpadového hospodářství ČR, Státní energetická koncepce ČR,
Strategický rámec oběhového hospodářství České republiky a další. Data ze systémů MŽP

jsou využívána řadou státních institucí včetně soudů, policie či finančních úřadů.
I na úrovni prováděcích předpisů k odpadové legislativě jsme na základě diskuse s ČSÚ provedli
další kroky ke zlepšení sledování údajů a statistiky odpadů.
Níže již uvádím konkrétní odpovědi na Vaše dotazy:

•

„Proč stále nebyl dokončen audit ISPOP, uvedený ve smlouvě z roku 2016? Jaké jsou Jeho
průběžné výsledky a kdy bude dokončen?"
•

ČSÚ byly poskytnuty veškeré požadované podklady k systému ISPOP. Analýzy
systému ISPOP proběhly a na základě těchto analýz mohlo dojít k zahájení
předávání dat z ISPOP na ČSÚ. Data za rok 2019 byla ČSÚ předána v listopadu
2020.
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„y usnesení VŽP jsme požadovali nápravu stavu dvojích dat do konce letošního roku. Jaké
kroky jste k tomu podnikli a co ještě zbývá udělat?"
•

V říjnu 2019 byla podepsána smlouva o formalizaci procesu předávání dat mezí
MŽP a ČSÚ.

•

Poslaneckou sněmovnou byl přijat nový zákon o odpadech, který bude účinný
od 1. ledna 2021.

•

Jsou projednávány prováděcí předpisy, ke kterým se ČSÚ vyjadřuje a které
vycházejí z diskusí s ČSÚ na úrovni pracovních skupin.

•

V letošním roce 2020 MŽP předalo požadovaná primární ohlášená odpadová
data za rok 2019 na ČSÚ.

•

Spolupráce MŽP a ČSÚ nadále probíhá v souladu s Ujednáním.
V odpovědi na interpelaci poslankyně Krutákové pan premiér uvedl, že v roce 2019 došlo

k zásadnímu posunu. ČSÚ údajně vyhodnotil data MŽP o komunálním odpadu z obcí jako
použitelná a akceptoval jejich používání. Proto bych se chtěl zeptat, co tento posun způsobilo
- změnilo MŽP metodiku získávání těchto dat? Je již v souladu s evropským statistickým
systémem?
•

MŽP plní ohlašovací povinnosti do EU za všechny směrnice, které se týkají
odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting
odpadových dat do EU je MŽP.

•

Primární data jsou do systémů MŽP ohlašována plně v souladu s evropskými
předpisy.

•

Kompletní sady dat MŽP jsou předávány ČSÚ. Právě na základě hloubkové
analýzy dat a systému ISPOP ČSÚ vyhodnotil, že data jsou pro něj vyhovující.

Jaké byly již provedeny kroky k tomu, aby všechna data MŽP byla v souladu s evropskou
metodikou a mohla tedy být přebírána ČSÚ pro vytváření statistik a reportování do EU?
•

MŽP plní ohlašovací povinností do EU za všechny směrnice, které se týkají
odpadového hospodářství. Hlavním subjektem zodpovědným za reporting
odpadových dat do EU je MŽP. Nová odpadová legislativa plně reflektuje
požadavky evropských právních předpisů.

•

Primární data MŽP jsou ze strany ČSÚ přebírána již několik let.
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•

Jaká data bude ČR reportovat v příštím roce do Eurostatu?
•

Do Eurostatu reportuje data týkající se odpadového hospodářství ČR MŽP i ČSÚ
dle příslušných evropských předpisů.

•

MŽP má na starosti mimo jiné 9 směrnic, které se váží k odpadovému
hospodářství a za tyto směrnice ohlašuje údaje do EU.

•

Co se týče reportingu ke komunálnímu odpadu, budou již za rok 2019 ze strany
ČSÚ reportovány nové údaje dle novelizované směrnice o odpadech.

•

Jakými daty by se měli řídit investoři do zařízení na nakládání s odpadem?
•

Veškeré strategie ČR pro oblast nakládání s odpady jsou postaveny na datech
MŽP, neboť odráží skutečné nakládání s odpady v ČR.

•

•

Rovněž i další důležité strategie čerpají z dat MŽP.

Proč nebyly do nového Zákona o odpadech zapracovány všechny připomínky ČSÚ, které
úřad navrhoval z důvodu, aby data z administrativního systému splňovala evropská
statistická kritéria? V odpovědi na interpelaci kolegyně Krutákové pan premiér tvrdit, že
připomínky byly zapracovány, avšak např. požadavek na vymezení pojmů „provozovna" a
„provozovatel", tedy připomínka, kterou ČSÚ označilo za zásadní, nebyl do zákona promítnut
s vysvětlením, že to není potřeba.
•

Při přípravě zákona byly všechny připomínky ČSÚ velmi pečlivě vyhodnoceny a
vypořádány. S ČSÚ nezůstaly k zákonu žádné rozpory.

•

Žádný evropský předpis k poskytování dat o odpadech nevyžaduje vymezení
pojmu „provozovna" a „provozovatel". V zákoně o odpadech je dostatečně
vymezeno, kdo podává hlášení o odpadech, a navíc se subjekt označuje
jednoznačnými identifikačními čísly zařízení a provozovny, které nemůže
svévolně měnit. Dále se v rámci systémů MŽP používají číselníky identifikující
subjekty (například Registr ekonomických subjektů dodávaný z ČSÚ).

Na závěr mi dovolte uvést, že díky dlouhodobé intenzivní spolupráci mezi MŽP a ČSÚ a změnám,
které proběhly v evropské legislativě odpadů v roce 2018, byly za Českou republiku za rok 2019
reportovány ze strany ČSÚ již nové údaje o množství komunálních odpadů. Tyto nové údaje
reflektují posuny ve vyhodnocování komunálních odpadů, které se promítly do metodických
postupů ČSÚ, přičemž tyto postupy byly konzultovány s EUROSTATEM. Na základě takto
připravených nových údajů se dospělo ke zcela zásadnímu přiblížení údajů obou institucí o
množství komunálních odpadů v České republice.
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Dle údajů za rok 2019 byla v České republice produkce komunálních odpadů podle ČSL)
5,3 mil. tun, podle MŽP 5,7 mil. tun. Lze tedy konstatovat, že údaje o komunálním odpadu se
v současnosti odlišují již pouze minimálně. Jedná se tak o naprosto klíčový pozitivní vývoj,
kterého se podařilo MŽP a ČSÚ dosáhnout.

S pozdravem

Vážený pan
Bc. František Elfmark, DiS
poslanec
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha

Na vědomí
Vážený pan
Mgr. Radek Vondráček
předseda Poslanecká sněmovny Parlamentu ČR
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
Praha
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Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě
Ověřuji pod pořadovým číslem 134666101-257981-201231092611, že tento
dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 3 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajišťovacího prvku
Ověřující osoba: Irena Hrabalová - Sekce politiky a mezinárodních vztahů
Vystavil: Ministerstvo životního prostředí
V Praze dne 31.12.2020

Elektronický podpis
Michaela Jankovská
Ministerstvo životního prostředí
31.12.2020 09:26

