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 Analytická část – toky odpadů, analýzy, projekce
 Závazná část – vize, priority, cíle, zásady, opatření 
 Směrná část – nástroje, infrastruktura, sběrné 

systémy, síť zařízení
 Průběžná jednání a expertní činnost
 Projednávání a představení v ROH 
 Ekonomická analýza 
 VPŘ, MPŘ – vypořádání 
 SEA – posouzení vlivu koncepce (POH ČR) na životní 

prostředí a zdraví lidí 
 Kompletační práce, předložení vládě  

PLÁN PRACÍ
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 I. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Úprava struktury POH – analýza cílů, závazků, potřeba úpravy 

legislativy, technické řešení dosažení cílů, identifikace aktérů, kdo 
zajistí plnění. 

• Zdůraznit pozitivní podmínky (právní úprava, dotace, daňové úlevy, 
zelené veřejné zakázky) a negativní podmínky (právní úprava, 
poplatky). Aplikovat LCA.

• Dodržovat hierarchii. Kontrolovat dodržování.
• Razantně snižovat skládkování.
• Důraz na recyklaci. Upřednostnit a legislativně podporovat 

technologické procesy, které zabezpečí nejvyšší míru zpětného využití 
celkového množství vstupního odpadu.

• Důraz na zvyšování materiálového využití a energetického využití. 
• Samostatně kapitola Průmyslové odpady. (přesah do jiných kapitol -

je to již v N odpadech a dalších (?)
• Podporovat využití VEP ze spalování O odpadů, strusky. (nastavení 

kritérií a pravidel). Zavést cíl: materiálově využívat VEP.

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 II. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Deklarovat změnu poplatkové legislativy. Prosazovat PAYT. Změna 

(optimální nastavení) poplatku za odklád. KO z nemovité věci dle 
hmotnosti, objemu – za určité dílčí období, zkrátit z jednoho roku, dát 
možnost „záloh“. Změna (zvýšení) horní hranice sazby poplatku. 
Možnost obce nastavit výši poplatku dle předpokládaných nákladů.

• Podporovat PAYT a doprovodné technologie (technicky, finančně).
• Zálohování PET lahví a nápojových plechovek – pro x proti. Obce:  

zálohování jen pokud budou dotačně finančně podpořeny obce. MŽP: 
možnost nebo povinnost? Vnímat zálohování v EU. 

• Nákladovost OH KO - zajistit, aby zvolené odpadové toky v oblasti KO 
byly nákladově efektivní a nezatěžovaly oběhové hospodářství 
nedůvodnými náklady, pro které není opodstatnění z hlediska 
dosahování stanovených cílů.  

• Intenzifikovat a optimalizovat oddělené soustřeďování využitelných 
KO = silný důraz na efektivní třídění – sběrný systém, zvyšovat počet 
sběrných nádob a zvyšovat povědomí občanů, živnostníků 
(zapojování). Zaměřit se na kvalitu vytříděných odpadů.  

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 III. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Skládkování KO – držet cíl 10 % skládkování KO k 2035. 
• Skládkování – držet od roku 2030 zcela zakázat ukládání na skládky 

odpadu vhodného k recyklaci nebo k jinému využití.
• Zamezit ředění / mísení odpadů - přijímání na skládku a zasypávání.
• Řešit sankce při zahoření skládek.  
• Cíl pro SKO: Snížit produkci SKO nebo až snížit do roku 2030 o 50 % 

(oproti 2020). (?)
• Cíl SKO (přístup): SKO zbytkový (po vytřídění) energeticky využívat.
• Přístup I: Podporovat dotřiďování SKO, technologie úpravy SKO 
• Přístup II: Nepodporovat sekundární dotřiďování z SKO. (ale primární)
• Zavést měřitelný cíl pro úpravu SKO. (?)
• Určit způsoby nakládání (množství odpadů) aby byly splněny závazné 

cíle. (MŽP: již jsou scénáře MŽP u KO)
• Podpora vytvoření dostatečných zpracovatelských kapacit. 

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 IV. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Podpora výstavby stanovených preferovaných zařízení.
• Podpora rozvoj logistických provozů, úpravy odpadu (snížení objemu),

překládacích stanic. (zefektivnění přepravy)
• Podpora automatizovaných dotřiďovacích linek na dotřídění odpadu.
• Podpora zařízení pro výrobu TAP (finanční podpora z veřejných 

zdrojů), (cementářský průmysl – zapojení jako školitel přípravy TAP)
• Podporovat zařízení na energetické využití odpadů - energeticky 

využívat výmět z třídění odděleně soustřeďovaných recyklovatelných 
KO. (preferovat odpady z ČR)

• Podporovat moderní technologie energetického využívání odpadů bez 
jejich oxidace (zplyňování odpadů).

• Kapacity na energetické využití, aby nebyly překročeny a bylo reálné 
splnit recyklační cíle. 

• Cíl pro energetické využití KO k 2035  - 29 % (evropský průměr), což 
neohrozí recyklační cíle KO. 

• Podporovat termochemického zpracování plastů.
• Podpora chemické recyklace.

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 V. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Podpora budování kapacit na přípravu k opětovnému použití -

pneumatiky. 
• Podpora inovativních technologií recyklace obalů.
• Podpora a investice do recyklačních kapacit, aby prostředí bylo 

předvídatelné. 
• Přehled  jaké technologie budou podporovány finančně. 
• Zachovat k podpoře doporučující stanovisko kraje dle KPOH.
• Energetické využití odpadu – nastavit parametry energetického 

využívání odpadů (legislativní, technické a další, finanční podporu) 
nediskriminačně bez ohledu na druh zdroje energie (paliva - SKO, TAP)

• Počítat se zařízeními pro případy vzniku mimořádných událostí, 
živelních pohrom, havárií většího rozsahu.

• Omezení vývozu pro ČR důležitých/strategických odpadů/druhotných 
surovin z EU do třetích zemí (vč. zemí pod OECD).

• Omezení dovozu odpadů nejen do spaloven KO ale i jiných zařízení    
(do třídících zařízení, výroby TAP). 

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 VI. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Zajistit a zvýšit poptávku ze strany státu po recyklovaných výrobcích 

– podmínky veřejných zakázek.
• Zabývat se nastavením konce odpadu (přechod odpad – neodpad) pro 

odpady (ocelárenské strusky, vyzdívky, materiály z metalurgických 
procesů) – možnost využití pro terénní úpravy.

• Podpora institutu vedlejšího produktu.
• Podporovat možnost daňového zvýhodnění recyklace, výrobků s 

recyklovaným obsahem.
• Podpora trhu s druhotnými surovinami, trhu s recykláty.
• Podpora separace kovů v ZEVO - železných i neželezných kovů ze 

škváry. 

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 VII. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Výrobky s ukončenou životností: ponechat cíle, odpovědnost od 

kolébky po kolébku, potírat free ridery, rovné podmínky pro všechny 
výrobce, zvýšit transparentnost, stabilizovat recyklační kapacity, důraz 
na kvalitu výstupů, zvýšit poptávku po recyklátech, veřejné zakázky.

• Obaly: Zaměřit se na opětovné použití obalů, posuzovat i reálné 
možnosti a využít analýzy LCA. 

• Vyřešit zálohování x třídění (PET lahve, Al plechovky) Ano x Ne.
• Povinný celoplošný zálohový sběr různých jednorázových obalů. (?)
• V případě ohrožení splnění cílů u nápojových lahví zavést zálohování. 
• Zavedení recyklačních cílů (číselných) pro nápojové kartony 

(kompozitních obalů pro nápoje).
• Zavedení recyklačních cílů pro dřevěné obaly (dřevo). 
• Přijímat opatření ve vztahu k obalovým materiálům. 
• Zajistit na trhu bylo dostatek recyklovaných plastů pro zajištění 

povinného obsahu recyklátu v obalech. (? Chemická recyklace)
• Snížit objem/množství nerecyklovaných plastů. (? Cíl)

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 VIII. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Potravinové odpady: Snížit produkci potravinového odpadu do 2030 na 

50 % produkce z roku 2020. (?Cíl)
• Stanovit podmínky pro využívání odpadních potravin nebo vedlejších 

produktů jako krmiv.
• Povinné třídění biologického odpadu (kuchyňské odpady a 

gastroodpady) od konce 2023.
• Podpora vybudování bioplynových stanic.
• Podpora komunitního kompostování (technicky, finančně, propagačně) 

(hledat možnosti využití „komunitního“ kompostu – obce i Mze).
• Kaly z ČOV: vytvořit strategii nakládání s kaly. (?Cíl)
• Stanovit kapacity (množství) způsobů využití kalů z ČOV a 

biologického odpadu.
• Zavést zákaz: Od roku 2024 zakázat využívání kalů s nebezpečnou 

vlastností na zemědělské půdě určené pro výrobu potravin nebo 
krmiv. 

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 IX. Shrnutí podnětů do oblastí zájmu – zakomponovat do POH: 
• Podpora výzkumu a vývoje v oblasti recyklace zejména odpadů s 

obsahem kritických surovin.
• Omezit vstup materiálů s obsahem perzistentních organických 

znečišťujících látek do recyklace plastů. Vymáhat nařízení POPs.
• Řešit stav kdy je trh v nestandardním stavu, kdy je problém s odbytem 

vytříděných materiálů. (na úrovni EU není řešeno, nutno hledat odbyt) 
• Stavební a demoliční odpady: V co největší míře řešení přechodu 

odpadu na výrobky (výrobky plnící evropské normy, zeminy).
• Materiálové využívání odpadů pro stavební účely - neomezovat se jen 

na podporu využívání recyklátů. 
• Nastavení kritérií u odpadů pro jejich využití jako náhrady stavebních 

materiálů.
• Veřejné zakázky – nastavit povinné procentuální limity využití 

stavebních recyklátů. 
• Možnost povolení zařízení – stavba (například budovy) (?)

PODNĚTY ČLENŮ RADY
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 Postupovat podle harmonogramu
 Spolupráce s experty
 Aktivní zapojení odborníků - členů Rady
 Průběžné informování

VÝHLED
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DĚKUJEME VÁM ZA POZORNOST
A SPOLUPRÁCI 

Odbor odpadů, MŽP

Ing. Gabriela Bulková, MBA
https://www.mzp.cz/cz/odpadove_hospodarstvi


