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POH ČR 2015-2024 & recyklace

§EU chystala vyšší cíle pro recyklaci 
po 2020 => Ministr R. Brabec cíl pro 
recyklaci KO snížil

§Nový nižší cíl pro recyklaci KO byl 
splněn hned v r. 2016. Jiný není.

§Naopak prosadil zákaz skládkování 
od roku 2024 dle parametru 
výhřevnosti.



Zákaz skládkování v EU

§Logicky vede k nadkapacitám nebo 
dovozům odpadů ze zahraničí: 
Rakousko, Německo, Švédsko, 
Nizozemí, ...

§Kde zavedli vzrostlo spalování 
odpadů víc než recyklace => 
podpora pro spalování odpadů



22 ekologických NNO varuje



Krajské POH 2016-2025

§Recyklace KO v r. 2025:   <40 % 
§V r. 2025 kapacity na SKO: >52 % 

produkce KO 
=> nesplní cíl EU 55% recyklace KO
§Krajské POH podkladem pro 

stavební povolení kapacit, 
ekonomické analýzy,...



2035



Problém je jinde
Směrnice o skládkách 1999/31/ES:
n čl. 5: <BRKO na skládkách: ČR neplní
n čl. 6: stát zajistí, aby “odpady byly 

ukládány na skládku pouze po 
předchozí úpravě” : ČR neplní

=> na skládkách 1 mil. tun BRKO/rok
=> organická hmota chybí v půdě,
=> metan uniká do ovzduší, ale zákon 

řeší výhřevnost odpadů => 
přesun  odpadů do 

spaloven



Zákon povoluje skládkovat 
neupravené BRKO až od r. 2030 

a pak řeší jejich výhřevnost

Řešení podle Hnutí DUHA:
n Skládkovat neupravené odpady jen 

do roku 2024
n Zrušit v zákoně odkaz na 

výhřevnost skládkovaných odpadů 
(6,5 MJ/kg v sušině)

Týká se: §§ 36, 40 a 41



Třídění odpadů

n Třídící sleva ze skládkovacího 
poplatku pro hodně třídící obce (+)

n Sankce 200 tis. Kč při nedosažení 
vysoké míry třídění odpadů (+). Pro 
velká města nízká, a pro malé obce 
vysoká (-)

n Domácí a komunitní kompostování 
není započteno do recyklace (-)



Závěry
n Aktualizovat cíle recyklace KO v 

POH ČR a POH krajů
n Ukončit skládkování neupravených 

odpadů od roku 2024. Nevázat na 
parametr výhřevnosti, ale na 
biologickou rozložitelnost (AT4)

n Zákon musí motivovat třídit odpad i 
velká města: sankce dle velikosti

n Domácí kompostování má prioritu 
n Nutná podpora odbytu pro výrobky 

recyklačního průmyslu nebo zdanění 
primárních surovin



Stav k roku 2018

n Materiálové využití: 38,6 %
n Energetické využití: 11,7 %
n Skládkování: 46 %
n Prognóza POH ČR:
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