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v Praze, dne 14. září 

DOPORUČENĚ 
 
Ministr 
Tomáš Chalupa 
Vršovická 1442/65  

Praha 10, 100 10 
 
 
Vážený pane ministře,  

obracíme se na Vás s apelem, abyste zajistil důslednější dodržování a naplňování požadavků 

Evropské unie v oblasti odpadového hospodářství ČR. Klíčovým aspektem pro ČR by podle 

sdružení Arnika měla být správná implementace a dodržování evropské odpadové legislativy. 

Bohužel musíme konstatovat, že tomu tak v současné době není. Ukazuje to mimo jiné 

hodnotící zpráva Evropské komise
1
 z 2. února 2012, kde ČR končí se svým odpadovým 

systémem mezi desítkou zemí s nejnižším bodovým ohodnocením.  

 

Graf: Skládkování komunálních odpadu dle Eurostatu v roce 2010 (ČR nezahrnuje do těchto 

hlášení odpady ze živností, nelze zcela vyloučit, že některé země činí jinak). 

                                                 
1
 http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pdf/Screening_report.pdf 
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Aktuální situace sice není kritická, ale ani ideální. Jak ukazuje graf výše, jsme v případě 

absolutní produkce komunálního odpadu jen málo nad průměrem EU 27. Nicméně jsme 

přesvědčeni, že je potřeba množství odpadu ukládaného na skládky dále snižovat. Zásadně 

však nesouhlasíme s jednostranným odklonem toku odpadu do spaloven - zařízení pro 

energetické využití odpadu.  

Existují příklady regionů, které dokázaly redukovat množství směsného komunálního odpadu 

na obyvatele a rok na úroveň o 100 kg nižší, než je tomu v ČR (např. italská provincie Turín 

Süd, region Priula či belgické Flandry). Vysoký potenciál recyklace potvrdila i Aktualizovaná 

Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR
2
 zadaná Svazem měst a obcí ČR 

a Asociací krajů ČR. Tudy podle nás vede správná cesta. Proto navrhujeme, abyste se raději 

zasadil o podporu recyklace a prevence vzniku odpadu, které si v  hierarchii nakládání 

s odpady stojí lépe, než tzv. energetické využití odpadu.  

 

Recyklace komunálních odpadů dle Eurostatu v roce 2010 (ČR nezahrnuje do těchto hlášení 

odpady ze živností, nelze zcela vyloučit, že některé země činí jinak). 

Z grafu recyklace je naopak vidět, že v tomto aspektu zaostává ČR za evropským průměrem 

velmi výrazně. Doporučujeme maximálně podpořit právě tento způsob nakládání s odpady .  

Z návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky a Surovinové politiky 

České republiky však vyplývá značná podpora systémů pro energetické využití odpadu. Podle 

doporučené hierarchie nakládání s odpady je však energetické využití odpadu druhým 

nejméně vhodným způsobem. V kontextu celého systému nakládání s odpady ČR se tedy jeví 

                                                 
2
 http://www.smocr.cz/cz/publikace/aktualizovana-strategie-rozvoje-nakladani-s-odpady-v-obcich-a-mestech-

cr.aspx 
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podpora energetického využívání odpadů jako zbytečně předimenzovaná, zejména 

v porovnání s podporou jiných, dle expertů daleko vhodnějších způsobů nakládání s odpadem 

– jsou jimi systém prevence vzniku odpadu, příprava pro opětovné využití a recyklace
3
. 

Obáváme se, že masivní podpora energetického využití odpadu bude konkurovat vhodnějším 

způsobům nakládání s odpady. Energetické využití odpadu s sebou totiž nese riziko ohrožení 

životního prostředí toxickými látkami, emitovanými především v odpadech. Problematická je 

i certifikace a využití těchto odpadů ve stavebnictví a při úpravách terénu. Energetické využití 

odpadu navíc generuje mnohem méně pracovních příležitostí než alternativní zpracování 

odpadu
4
. V konečném důsledku může způsobit i další pokles recyklace v Česku. 

Abychom jako stát dostáli svých závazků v redukci skládkování bioodpadu, snížení množství 

odpadu ukládaného na skládky a zvýšení míry recyklace, měla by finanční podpora směřovat 

do ustanovení cílů a ukazatelů systému předcházení vzniku odpadu, do rozvoje systému 

třídění svozu a výkupu odpadu, do podpory zálohovaných obalů, do lepšího systému 

nakládání se živnostenským odpadem. Doporučujeme také rozšířit systém zpětného odběru o 

další komodity, např. neobalovou složku papíru či nábytek - jak doporučuje i rámcová 

směrnice o odpadech. Jako nedostatečnou musíme označit i úroveň informovanosti obyvatel a 

jejich motivaci. Doporučujeme také to, aby se produkce směsného komunálního odpadu stala 

indikátorem úspěšného plnění opatření v této oblasti. 

Žádáme Vás proto, abyste se z titulu své funkce zasadil o: 

- dodržování doporučené hierarchie nakládání s odpady s maximální podporou 

systémům, jež stojí na jejím vrcholu, a zamezení tomu, aby bylo upřednostňováno 

energetické využívání odpadů, které je druhým nejhorším z doporučených způsobů 

nakládání s odpady; 

- prosazení zákazu další podpory energetického využití odpadu z veřejných financí; 

- stanovení dostatečných cílů pro recyklaci odpadů a nástrojů k jejich naplňování na 

národní úrovni  nejen v rámci aktualizace POH ČR; 

- stanovení cílů systému předcházení vzniku odpadu a nástrojů k jejich naplňování na 

národní úrovni nejen v rámci aktualizace POH ČR. 

 
 

 
 
Matěj Man 
sdružení Arnika 
Vedoucí kampaně „Nespaluj, recykluj!“  

                                                 
3
 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm 

4
 http://www.foeeurope.org/sites/default/files/publications/FoEE_More_Jobs_Less_Waste_0910.pdf 


