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 Vedeme kampaně za zdravější prostředí 

a ochranu přírody

 Věnujeme se ochraně klimatu, energetice, 

odpadům, lesům, ... a vydáváme časopis 

Sedmá Generace

 +35 zaměstnanců, kanceláře v Brně a Praze

 Český zástupce Friends of the Earth

 Člen CEE Bankwatch network, Zero Waste 

Europe…

 Většinu našeho rozpočtu tvoří drobní                      

dlouhodobí přispěvatelé z veřejnosti

Hnutí DUHA



Balíček EU k oběhovému 

hospodářství

 Implementace do ČR do 7/2020

Omezení skládkování na max 10 % 

KO do roku 2035

Závazné cíle recyklace KO: 

minimálně 

• 55 % do 2025, 

• 60 % do 2030, 

• 65 % do 2035



Plán odpadového hospodářství 

ČR 2015-2024

Ministr ŽP R. Brabec v r. 2015 v 

POH ČR snížil cíl pro recyklaci KO

Nový nižší cíl pro recyklaci KO byl 

splněn hned v r. 2016. Jiný není.

Zákaz skládkování odpadů od 2024 

dle parametru výhřevnosti (6,5 

MJ/kg v sušině) => nemožnost 

postavit včas potřebné spalovací 

kapacity



Krajské plány odpadového 

hospodářství 2016-2025

Cíle pro recyklaci KO v roce 2025 

neodpovídají požadavkům CEP, 

většinou max 40 % recyklace v r. 

2025

Kraje plánují na r. 2025 kapacity na 

SKO v celkové výši min. 52 % 

produkce KO => nemožnost splnit 

cíl CEP 55% recyklace KO

Krajské POH podkladem pro 

stavební povolení kapacit, 

ekonomické                    analýzy,...



2035



Zákaz skládkování

Směrnice o skládkách 1999/31/ES:

čl. 5: povinnost snížit množství 

skládkováných BRKO: ČR neplní

čl. 6: stát zajistí, aby “odpady byly 

ukládány na skládku pouze po 

předchozí úpravě” : ČR neplní

Namísto zajištění úpravy a snížení 

podílu BRKO se ministr Brabec

rozhodl pro zakáz skládkování 

odpadů s výhřevností vyšší          

než 6,5 MJ/kg v sušině => přesun                 



Třídění odpadů

Návrh zákona obsahuje třídící slevu 

ze zvýšení skládkovacícho poplatku 

pro hodně třídící obce (+)

Návrh zákona požaduje pod hrozbou 

sankce aby obce dosáhly vysoké 

míry třídění odpadů (+). Sankce je 

však pro velká města nízká a malé      

obce likvidační (500 tis. Kč). (-)



Závěry

 Urychleně aktualizovat cíle 

recyklace v POH ČR a POH krajů

 Zákaz skládkování nechat na rok 

2024, ale nevázat na parametr 

výhřevnosti, ale jen na biologické 

rozložitelnosti (AT4) 

 Zákon musí motivovat třídit odpad i 

velká města: sankce dle velikosti

 Nutně potřebujeme v nové 

legislativě podpořit recyklační 

průmysl



Závěr: ČR zatím není na oběhové 

hospodářství legislativně 

připraveno

Děkuji za pozornost
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