






Nový zákon o odpadech

- vyšší podíl recyklace





Na skládkách končí 71 % odpadů 
z českých domácností,

téměř nevyužit zůstává bioodpad. 



Poměr využití a skládkování komunálního odpadu v zemích EU a EFTA  v roce 2005

Ve využívání odpadu jsme pozadu za vyspělými státy 

Skládkováno      Recyklováno včetně kompostování                    Spáleno s využitím energie
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ČR nyní recykluje 21 % 
komunálního odpadu

Německo, Rakousko, Nizozemí, 
Belgie jsou dlouhodobě nad 50 %
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Skládkování
Úprava směsných komunálních odpadů v nových kapacitách (MBÚ, spalovny)
Energetické využití
Matriálové využití komunálních odpadů 

Předpokládaný vývoj nakládání 
s komunálním odpadem

2007 2020



Nový zákon o odpadech
- Zvýší podíl recyklace o 100 % do roku 2020

- Usnadní třídění odpadu, zvýší komfort lidem, 5+BIO

- Kdo třídí, ušetří. Sníží se objem směsného odpadu.

- Zvýhodní recyklaci a energetické využití odpadu

- Komfortnější sběr baterií, akumulátorů, 
elektrospotřebičů, minerálních olejů, pneumatik
a autovraků

- Sníží administrativní zátěž podnikatelů
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Každá obec musí umožnit od roku 
2011 třídění těchto využitelných 
složek komunálních odpadů:

*) Bioodpad: od r. 2011 jen v části obce s rodinnými domy, od r. 2013 i na sídlištích

*



Ekologické chování se musí vyplatit: 
Kdo třídí, platí méně
V současné době 90% obcí nerozlišuje, kolik odpadů 
jednotlivé domácnosti produkují a účtují paušální platbu
na obyvatele. 

Každá obec bude muset rozdělit roční platbu za odpad
na 2 části:

-pevnou (do 250 Kč)

-pohyblivou (podle skutečného množství odpadu, který 
skončí nevytříděný v popelnici: do 750 Kč).

Lidé tak budou platit především podle toho, jak budou třídit.



maximální výše fixní složky platby (Kč/osoba/rok)

maximální výše flexibilní složky platby (Kč/osoba/rok)

Platba za komunální odpad 



Zvýší se poplatky za skládkování, 
recyklace bude výhodnější

Poplatky bude odvádět provozovatel skládky a stanou se příjmem obcí se 
skládkou, krajů a SFŽP: výnosy se budou reinvestovat zejména

do odpadového hospodářství



Investice do zkvalitnění nakládání s odpady:
Výnosy z poplatků a dotace z MŽP
- Obce se skládkami (cca 150 obcí): výše poplatku i výnos 

zůstane stejný  jako letos cca 2 mld. Kč - kompenzace za dopady 
provozu skládky 

- Kraje: výnos cca 0,7 - 2 mld. Kč (2011 – 2015 a dále) - povinnost 
využití pro oblast životního prostředí, zejména nakládání s odpady

- SFŽP: výnos cca 0,7 - 2 mld. Kč (2011 – 2015 a dále) – přispívá
na projekty pro zlepšení nakládání s odpady

- MŽP dále vyčlenilo na podporu těchto projektů cca 13,8 mld. Kč 
z evropských fondů a z prostředků SFŽP (období 2007 – 2013),
z toho v první výzvě (r. 2007) se rozdělilo 1,3 mld. Kč,
na projekty v další výzvě (r. 2008) je připraveno 2,4 mld. Kč



Komfortnější sběr elektrospotřebičů, 
baterií, olejů, pneumatik a autovraků 
- Bezplatný odběr všech výrobků na označených odběrných místech

- Obchod větší než 200 m2 musí od zákazníka převzít použité malé
elektrospotřebiče (o hmotnosti do 5 kg) v neomezeném množství
a bez vázání na nákup zboží

- Při prodeji přes internet musí prodejce s dodávkou nového elekrospotřebiče 
zajistit převzetí starého 

- Přenosné baterie bude odebírat každá prodejna elektro, fotovideo, hodin, 
počítačové a telekomunikační techniky, a dále všechny prodejny nad 200 m2, 
které je nabízejí. Výjimku mají jen hotely, restaurace, drogerie a čerpací 
stanice. 

- Rozšíření míst odběru autovraků do každé obce s rozšířenou působností

- Odběr minerálních olejů a pneumatik zřídí výrobce minimálně v obcích 
s rozšířenou působností



Jednorázové tašky nebudou zdarma
V  českých obchodech se ročně zdarma rozdají až tři 
miliardy plastových tašek, což představuje ročně 9000 
tun plastů, vyrobených z dovážené ropy. 

Volně odhozené tašky zvyšují obcím náklady na úklid 
veřejných prostranství a ohrožují zdraví zvířat.

Nově obchody nesmí tašky rozdávat zdarma a jejich cenu 
promítat do jiných výrobků. Každý obchod ovšem bude 
nadále rozhodovat, kolik přesně za tašku zákazníkovi 
naúčtuje.



Sníží se administrativní zátěž 
podnikatelů

- Hlášení o produkci odpadů elektronicky

- Zvýšení minimální hranice produkce odpadů 
z 50 na 100 tun (resp. z 50 na 100 kg
u nebezpečných odpadů) = snížení počtu 
povinných ohlašovatelů o 40 %

- Podnikatelé ušetří více než 150 mil. Kč 





Dovoz odpadů ze zahraničí
do českých spaloven a na skládky

je i nadále zakázán



Současné problémy recyklačního 
průmyslu navrhujeme řešit: 
- Prostřednictvím veřejných zakázek: využití směsných 

plastů do protihlukových stěn u dálnic či železnic (NPP)

- Daňovým  opatřením:  rozšířením okruhu služeb se 
sníženou sazbou DPH i na služby zahrnující materiálové 
využití KO

- Úpravou pravidel pro dotace z OPŽP s cílem účelněji 
podporovat linky na třídění odpadového papíru

- NPP: Na úrovni EU jednáme o snížení DPH
na recyklované výrobky



Děkuji za pozornost

Přeji Vám vše dobré

                   Martin Bursík
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