
 
 
 
 

Výzva členů oborové platformy nevládních ekologických organizací 
Ministerstvu životního prostředí vzhledem  
k neúnosné míře skládkování a spalování odpadu    
                                             

     12. května 2014  
Nechceme předražené spalovny, ani nebezpečné skládky  
 

 

Vážený pane ministře, 

vyzýváme Vás, abyste předložil návrh nové odpadové legislativy, která by zakotvila 
doporučení Evropské komise i ekologických organizací, zabránila plýtvání cennými 
surovinami a umožnila České republice zařadit se mezi vyspělé evropské země 
v přístupu k nakládání s cennými surovinami.  

Evropská agentura životního prostředí potvrzuje, že v nakládání s odpady Česká republika výrazně 
zaostává za vyspělými evropskými státy. V porovnání s Rakouskem či Německem používáme méně 
obalů, přesto vyhazujeme o třetinu více směsného odpadu. Ten pak končí na skládkách či ve 
spalovnách. Češi tedy třídí a recyklují mnohem méně než Němci a Rakušané.  

Chyba ale není na straně občanů. V naší legislativě i při jejím uplatňování je nezbytné provést 
takové změny, které povedou k podpoře recyklace a prevence vzniku odpadu. Města, obce, 
veřejnost i firmy potřebují dobré příklady, dobré vzory a jasnou podporu toho, že třídit má smysl.  
 
Evropská komise doporučila České republice sedm kroků, jež povedou ke zlepšení odpadového 
hospodářství (Roadmap for Czech Republic) a také ke splnění příslušných požadavků evropských 
směrnic v oblasti odpadů. K těmto krokům patří: 
 

 Zvýšit poplatek za skládkování a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace. 
 Zavést poplatek za spalování odpadů a jeho výnosy použít na podporu prevence a recyklace. 
 Umožnit domácnostem, aby za směsný komunální odpad platily podle množství, které 

skutečně vyprodukují. 

 Přijmout a uplatňovat strategii pro nižší skládkování bioodpadů. 
 Zlepšit recyklační služby pro domácnosti i živnostníky, zajistit, aby třídění odpadů bylo stejně 

snadné jako sypat odpady do popelnice. 

 Rozšířit a zlepšit systémy zpětného odběru. 
 Rozšířit spolupráci a konzultace na všech úředních úrovních.  

 
Stejné návrhy prosazují ekologické organizace již mnoho let. Projednání příslušného legislativního 
návrhu je však řadu let odkládáno. Namísto toho Nečasova vláda novelou zákona o podpoře 
obnovitelných zdrojů od loňského roku prosadila finanční podporu pro spalování směsných odpadů, 
tedy druhého nejhoršího způsobu nakládání s odpady. 
 
V rakouských a německých domácnostech vzniká každý rok o polovinu více odpadů, než v těch 
českých. Každý občan z těchto sousedních zemí ale vytřídí desetkrát více bioodpadu a čtyřikrát více 
ostatních materiálů. Směsného zbytkového odpadu proto vyhodí o čtvrtinu méně než Češi (166 
kg/ob. versus 222 kg/ob.). Statisíce tun cenných surovin ročně u nás zbytečně skončí na skládce či 

http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FINAL.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=0CG4QFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.lebensministerium.at%2Fdms%2Flmat%2Fumwelt%2Fabfall-ressourcen%2Fbundes-abfallwirtschaftsplan%2Fbawp2011%2FStatusbericht-2012---Endbericht_komplett%2FStatusbericht%25202012%2520-%2520Endbericht_komplett.pdf&ei=9j45U73kKoGL7Ab0l4CwCw&usg=AFQjCNFubciHIxvvAkfIX79ouJH4ZSmvvg&sig2=nMSKa4HqdOJVPLlZjmII1g&bvm=bv.63808443,d.ZGU&cad=rja
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2014/01/PD14_019_321pdf.pdf?__blob=publicationFile
http://www.smocr.cz/cz/publikace/aktualizovana-strategie-rozvoje-nakladani-s-odpady-v-obcich-a-mestech-cr.aspx


proletí komínem. Přitom nepatříme k nejbohatším zemím a takové plýtvání si opravdu nemůžeme 
dovolit.  

 

 

Dopis podpořili:  

Júlia Sokolovičová, ředitelka, Asociace ekologických organizací Zelený kruh 
 
dále 50 organizací sdružených v Oborové platformě nevládních ekologických organizací: 
 
Jarmila Štěpánková, předsedkyně, Milkovický přírodně společenský kroužek 
Miroslav Prokeš, prezident, Přátelé přírody ČR 
Tibor Schwarz, Ekocentrum Zelený dům 

Yvonna Gaillyová, ředitelka, Ekologický institut Veronica 
Dita Michaličková, předsedkyně, Společnost pro zvířata - ZO ČSOP 
Markéta Šugárková, koordinátorka, Dopravní federace, sdružení ekologických organizací 
Romana Panská, předsedkyně, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí  
Marie Haisová, předsedkyně rady, Agentura Gaia 
Karel Ferschmann, předseda, Horní Berounka 
Josef Rauvolf, předseda,  Krocan, o.s.  
Zdeněk Vermouzek, ředitel, Česká společnost ornitologická 
David Číp, předseda, JARO Jaroměř 
Jiří Šindelář, předseda ZO, 23/02 ZO ČSOP BERKUT 
Pavlína Samsonová, ředitelka Bioinstitut, o.p.s. 
Jarmila Johnová, předsedkyně o. s. Pražské matky 
Jan Freidinger, vedoucí toxické a oceánské kampaně, Greenpeace ČR 
Monika Machová Wittingerová, předsedkyně, Jihočeské matky, o. s. 
Miroslav Patrik, předseda Dětí Země 
Michal Krejčí, předseda Rady mluvčích, Unie pro řeku Moravu 
Petr Skála, předseda, Svaz ochrany přírody a krajiny ČR  
Jan Nezhyba, vedoucí kampaně "Nespaluj, recykluj!", Arnika  
Michala Kopečková, předsedkyně, Občanské sdružení Ametyst 
Michal Ruman, předseda, o. s. Konopa 
Jiří Dlouhý, předseda, Společnost pro trvale udržitelný život 
Kamila Kameníková, výkonná ředitelka, Síť ekologických poraden 
Jakub Stránský, člen výkonné rady Auto*Mat, o.s. 
Milan Štefanec, člen Rady, Nezávislé sociálně ekologické hnutí - NESEHNUTÍ 
Ivo Kropáček, vedoucí programu Odpady, Hnutí DUHA 
Lucie Sovová, Ekocentrum Podhoubí 
Jaromír Bratka a František Málek, statutární zástupci, Metropolitní region - sdružení ochránců 
přírody 
Pavel Černohous, Ateliér pro životní prostředí 
Kateřina Kočí, předsedkyně, Actaea – společnost pro přírodu a krajinu 
Jiří Kmoníček, výkonný ředitel, Centrum rozvoje Česká Skalice 
PhDr. Beata Jirešová, šéfredaktorka, EkoFutura, o.s. 
Jiří Beranovský, statutární zástupce, EkoWATT, středisko pro obnovitelné zdroje a úspory energie 
Zdeněk Mikeš, pověřený řízením společnosti Tetřívek, o.p.s. 
Eva Hauserová, předsedkyně, Permakultura (CS) 
Jiří Koreš, výkonný ředitel, VAVÁKY, o.s. 
Ing. Barbora Bucharová, jednatelka, OS Vestecká zvonička 

Mgr. Miroslav Janík, předseda, Kosenka (ZO ČSOP), o.s. 
Iva Malířová, ředitelka, občanské sdružení Apus 

http://www.zelenykruh.cz/cz/oborova-platforma/clenove/ekocentrum-podhoubi/


Nataliya Derevyanko, ředitelka, CZECH RE AGENCY, o.p.s. 
Juraj Grňo, Silezika o.s. 
Daniel Rosecký, výkonný ředitel, Centrum pro komunitní práci 
Adéla Kulštrunková, předsedkyně, Hnutí Brontosaurus 
Václav Kovář, N.O.S. – Nepomucký ornitologický spolek, o.s. 
Petr Klouček, předseda, ZO ČSOP 39/02 Klíny 
Lenka Veselá, ředitelka AREA viva 
Petr Kurz, Krasec 
Petr Lebeda, ředitel, Glopolis, o. p. s. 
 

 
a další nevládní ekologické organizace: 
 
Jiří Malík, předseda, o. s. Živá voda 
Monika Šťastná Kohoutová, vedoucí hiporehabilitace, Sdružení SRAZ 
Tomáš Hodek, předseda rady, sdružení Ekodomov 
Edita Ježková, vedoucí centra environmentálního vzdělávání, Muzeum Říčany 
František Marčík, předseda, o.s. Resilience 
 

 

Za správnost ručí:  

Daniel Vondrouš, Zelený kruh, Lublaňská 18, Praha 2  

Vratislav Vozník, Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3 

http://www.zelenykruh.cz/cz/oborova-platforma/clenove/czech-re-agency-o-p-s/

