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1. Úvod 

Tato analýza byla vypracována společností EY ve spolupráci s následujícími subdodavateli. 

► Vysoké učení technické v Brně v zastoupení Martin Pavlas, Radovan Šomplák, Ondřej Putna, 
Michal Touš a Jaroslav Pluskal 

► Dekonta, a.s. v zastoupení Petra Vítková a Boris Urbánek 

► Green Solution s.r.o. v zastoupení David Hrabina, Terezie Pačesová a Michal Tenkrát 

► Iva Zeroníková 

► Za EY se projektu účastnili Jaroslav Vodáček, Martin Veverka, Linda Maršíková a Jiří Čenský 

Objednatel:    Zpracovatel: 
Ministerstvo životního prostředí ČR   Ernst & Young, s.r.o. 
Vršovická 1442/65    Na Florenci 2116/15 
100 10 Praha 10   110 00 Praha 1 
IČO: 00164801    IČO: 26705338 

 
Účelem této zprávy je prezentovat Objednateli závěry nezávislé a objektivní analýzy „Podklady pro 
oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v 
Operačním programu Životní prostředí 2021–2027“. Předmětem je vypracování podkladového 
dokumentu vyhodnocujícího současný stav sítě zařízení k nakládání s odpady na celostátní i regionální 
úrovni. Podklady byly vypracovány z veřejných zdrojů, materiálů poskytnutých MŽP a CENIA a zdrojů 
jednotlivých zpracovatelů s pečlivostí a řádností. Analýza vychází také z již zpracovaných studií 
v oblasti odpadového hospodářství. Cílem bylo poskytnout nezávislé, objektivně podložené a 
konzistentní závěry, zjištění, a především doporučení pro Programový dokument Operační program 
Životní prostředí 2021–2027. Objednatelem analýzy je Ministerstvo životního prostředí ČR. 
 
Obsahem Podkladů je zpracování informací o existující síti zařízení pro nakládání s odpady (včetně 
kapacit) na celostátní úrovni i pro jednotlivé kraje České republiky a informace o plánovaných 
projektech na výstavbu zařízení pro nakládání s odpady na území jednotlivých krajů. Vyhodnocení 
současného stavu a dostatečnosti sítě zařízení je provedeno na základě produkce a nakládání 
s definovanými odpadními toky, kdy data byla pro účely zpracování poskytnuta CENIA z informačního 
systému MŽP ISOH a současně je čerpáno z veřejné databáze Registr zařízení. Na základě analýzy 
stávající sítě navazuje zpracovaný návrh optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Součástí je zpracování analýzy absorpční kapacity ve zkoumaných oblastech, která zohledňuje 
socioekonomické faktory, strukturu trhu odpadového a oběhového hospodářství, možnosti veřejné 
podpory a rychlosti přípravy a realizace projektů. Jsou zmapovány a určeny vhodné oblasti odpadového 
hospodářství k možné podpoře prostřednictvím inovativních finančních nástrojů v rámci jednotlivých 
regionů.  
 
Zadání analytické části je přílohou č. 1 manažerského souhrnu.  
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2. Manažerské shrnutí 

2.1 Systémy sběru a shromaždování odpadu 

2.1.1 Separovaný sběr složek komunálního odpadu 

Systémy sběru jsou dané vyhláškou č. 321/2014 Sb. Historicky nejstarším prvkem jsou výkupny, 
využívané doposud v největší míře pro sběr kovů a částečně pro sběr papíru. V 90. letech se začaly 
rozvíjet nádobové systémy, jejichž prostřednictvím se momentálně sbírá největší množství 
separovaných složek. Tyto systémy jsou místně doplňovány i pytlovým sběrem. S postupným 
budováním sběrných dvorů přejímají tato zařízení významnou roli v systému sběru komunálních 
odpadů.  

2.1.2 Sběrné dvory 

Sběrné dvory nabývají na významu a nezastupitelnou roli mají při sběru objemných odpadů, 
elektroodpadů a stále více i kovů a biologicky rozložitelných odpadů. 
V roce 2018 bylo u nás evidováno 720 sběrných dvorů a 848 sběrných míst.  
Sběrné dvory by měly do budoucna tvořit základní prvek systému nakládání s komunálními odpady v 
obcích, vzhledem k možnosti přijímat širokou škálu odpadů a zároveň je i částečně upravovat. 

2.1.3 Vyhodnocení 

Systémy sběru v ČR jsou nastavené v několika liniích tvořících funkční celek.  
Nádobový systém je vhodné doplňovat nádobami na sběr nových komodit (kovy, textil v režimu 
odpadů), významné rozšíření by mělo nastat i ve sběru bioodpadů.  
Současně by měla být podporována analýza nastaveného systému sběru komunálního odpadu v obci 
a propagace sběru složek komunálních odpadů (osvěta, ekologická výchova). 
 
Zásadní by měla být podpora rozšiřování, modernizace a instalace nových sběrných dvorů. Vzhledem 
k požadavkům na zvýšení materiálového využití komunálních odpadů na 65 % v roce 2035 bude 
zapotřebí prostřednictvím sběrných systémů získat významně větší množství odpadů. Zároveň však 
bude zapotřebí pro maximalizaci materiálového využití zajistit i úpravu některých odpadů – např. 
objemných odpadů. 

2.2 Zařízení na úpravu a využití odpadu 

2.2.1 Síť zařízení 

Linky na dotřídění papíru a plastů, příp. nápojových kartonů a kovů jsou obvykle jednoduchá 
technologická zařízení využívající převážně ruční třídění, někde jsou součástí technologie speciální 
separátory (např. kovů). 
Třídící linky na sklo jsou moderní poloautomatická či automatická zařízení vybavená optickými 
separátory. Třídící linky na stavební sutě tvoří sestavy sítí dělících stavební sutě na jednotlivé velikostní 
frakce. 

2.2.2 Vyhodnocení sítě třídících a dotřiďovacích linek 

Systém klasifikace a evidence zařízení neumožňuje zcela specifikovat úroveň zařízení na jednotlivé 
tříděné komodity. Pro současný stav požadovaného množství a způsobu třídění využitelných komodit 
je v ČR dostatečné množství dotřiďovacích zařízení s odpovídající kapacitou a v rámci ČR jsou 
rovnoměrně rozložené. 

2.2.3 Vyhodnocení 

Kapacita dotřiďovacích linek je v současné době pro stávající úroveň třídění dostatečná, některé bude 
zapotřebí zmodernizovat a dovybavit. 
Třídící linky na sklo jsou moderní a je jich dostatek, některé však potřebují dovybavit senzory na 
vysokotavné sklo. 
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Kovy se stále více třídí pomocí nádobových sběrů a bude účelné dovybavit některé třídící linky 
magnetickými separátory pro jejich dotřídění (například při společném sběru kovů i s jinou separovaně 
sbíranou komoditou). 
Nově budované třídící linky by měly být poloautomatické/automatické, vybavené moderní technikou pro 
zvýšení kvality třídění, s cílem zlepšení uplatnitelnosti vytříděných odpadů. 
 

2.3 Zařízení pro materiálové využití odpadů 

2.3.1 Produkce a nakládání 

Plasty: Produkce plastů vhodných k dotřídění v ČR postupně stoupá, zároveň stoupá dovoz těchto 
plastů ze zahraničí. V roce 2018 bylo vyprodukováno cca 298 tis. tun plastů pod katalogovými čísly 
15 01 02 a 20 01 39 a zároveň cca 30 tis. tun těchto plastů bylo importováno. Velké množství plastů 
bylo importováno pod katalogovým číslem 19 12 04 a to cca 381 tis. tun. 

Ze způsobů nakládání bylo nejvíce zastoupeno mat. využití a množství plastů evidovaných u tohoto 
nakládání ve sledovaném období výrazně narostlo, v roce 2018 se jedná o 386 tis. tun. Naopak 
množství, u něhož byla evidována přeshraniční přeprava (export) postupně mírně klesá. V posledních 
třech letech narostlo množství plastů skládkovaných. 

Papír: Produkce papíru ve sledovaném období pouze nepatrně narůstá, v roce 2018 bylo pod 
katalogovými čísly 15 01 01 a 20 01 01 evidováno 1,126 mil. tun. Množství papíru vhodného k dalšímu 
dotřídění, které je importováno ze zahraničí, naopak mezi lety 2014–2018 pokleslo a v roce 2018 se 
jednalo o 65 tis. tun.  

Největší množství papíru bylo v celém období evidováno jako vyvezené do zahraničí (v roce 2018 – 
827 tis. tun). Menší množství tohoto papíru bylo vykázáno jako materiálově využité (v roce 2018 – 275 
tis. tun). Množství u obou způsobů nakládání v celém období narůstala.  

Sklo: Produkce skla ve sledovaném období pouze nepatrně narůstala, v roce 2018 bylo evidováno 268 
tis. tun.  

Ze způsobů nakládání bylo nejvíce zastoupeno mat. využití a množství skla evidovaného u tohoto 
nakládání trvale roste. V roce 2018 se jednalo o 310 tis. tun. Materiálové využití přesahuje 100 % 
z důvodu importu. 

Kovy: Produkce kovů vhodných k dotřídění významně klesla mezi lety 2014–2016. Důvodem může být 
omezení výkupu tohoto odpadu ve výkupnách druhotných surovin. V období let 2017–2018 však opět 
přichází postupný nárůst produkce kovů. V roce 2018 bylo evidováno: 

► 3,2 mil. tun železa + k tomu 508 tis. tun železa z úpravy odpadů katalogové číslo 19 12 02 

► 284 tis. tun kovů s katalogovými čísly 15 01 04 a 20 01 40 

► 149 tis. tun neželezných kovů + k tomu 22 tis. tun neželezných kovů z úpravy odpadů 
katalogové číslo 19 12 03.  

 
60 % produkce železných kovů se vyváží ke zpracování mimo ČR. S kovovým šrotem se obchoduje již 
delší dobu na komoditních burzách ve světě. Tři čtvrtiny množství produkovaných neželezných kovů 
jsou materiálově využívány v ČR a cca ¼ množství se vyváží do zahraničí. 

Biologicky rozložitelné odpady: Produkce bioodpadů postupně roste především tak, jak se rozvíjejí 
systémy sběru po obcích. V roce 2018 byla produkce téměř 1,5 mil. tun, z toho 163 tis. tun odpadů bylo 
v režimu dohledu krajské veterinární správy. V tomto množství nejsou započteny kaly z ČOV. 
Kompostováno (materiálově využito) bylo 72 % těchto odpadů a téměř 10 % jich bylo energeticky 
využito. 
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Stavební a demoliční odpady: Produkce SDO je závislá na výši investic v daném období do 
stavebnictví. V roce 2018 byla produkce 6 mil. tun stavebních odpadů a 5,96 mil. tun bylo materiálově 
využito. 

 

2.3.2 Síť zařízení 

V České republice je momentálně evidováno: 

► 87 zařízení na materiálové využití 
papíru 

► 162 zařízení na materiálové využití 
plastu 

► 40 zařízení na materiálové využití 
kompozitních obalů 

► 69 zařízení na materiálové využití skla 

► 158 zařízení na materiálové využití 
železných kovů 

► 128 zařízení na materiálové využití 
neželezných kovů  

► 890 kompostáren (zařízení dle §14 
odst. 1 zákona o odpadech a malá 
zařízení) 

► 28 bioplynových stanic pracujících 
v režimu zákona o odpadech 

► 17 zařízení zpracovávajících jedlé tuky 
a oleje 

► 193 stacionárních recyklačních linek na 
zpracování stavebních demoličních 
odpadů 

► 83 mobilních recyklačních linek na 
zpracování stavebních demoličních 
odpadů. 

2.3.3 Vyhodnocení kapacit 

Z porovnání produkce a kapacity vyplynulo, že kapacity jsou naplněny pro jednotlivé komodity 
následovně: 

► Sklo – zpracovatelské kapacity jsou dostatečné 

► Jedlé tuky a oleje – zpracovatelské kapacity jsou dostatečné 

► Stavební a demoliční odpady – zpracovatelské kapacity jsou dostatečné, není však odbyt na 
vyrobené recykláty 

► Kovy, papír – komodity jsou obchodovány v rámci globálních trhů, kapacity na úpravu papíru 
v rámci evidence zařízení jsou dostatečné, nicméně v roce 2018 byly vyvezeny cca ¾ papíru 
za účelem recyklace a nové recyklační kapacity v rámci ČR nevznikají. 

► Plasty – dle evidence zařízení jsou kapacity dostatečné, nicméně chybí zpracovatelské 
kapacity pro některé materiálové druhy (folie, PP, duté plasty…). 

► Biologicky rozložitelné odpady – kapacita kompostáren je dle registru zařízení dvojnásobná 
oproti produkci. Je však potřeba prověřit dostatečné technologické vybavení pro hygienizaci 
odpadu. Od roku 2023 je třeba počítat s požadavky na zvýšené množství zpracovávání kalů 
z ČOV a postupné zvyšování produkce bioodpadů v souvislosti s požadavkem výrazně vyšší 
míry třídění v domácnostech. Z tohoto důvodu by mělo být zajištěno vylepšení technologického 
vybavení stávajících zařízení a zvýšení kvality výstupu. Současně by měl být podpořen odbyt 
vyrobeného kompostu. Zároveň je vhodné se ve větší míře zapojit do systému zpracování 
bioodpadů BPS, a to zejména se zaměřením se na zpracování odpadů z kuchyní a stravoven. 

2.3.4 Souhrnné vyhodnocení za oblast mat. využívání odpadů 

Celá oblast materiálového využívání odpadů v rámci ČR je celkově funkční, nicméně tento segment je 
pravidelně vystaven propadům jak v odbytu, tak v cenách, což mívá negativní dopad na odvětví. 
V některých komoditách je výrazně závislá na zpracovatelských kapacitách mimo území ČR. Výstupy 
z některých zpracovatelských kapacit mají nedostatečný odbyt. Z toho důvodu by bylo žádoucí pro 
posílení materiálového využívání odpadu aplikovat: 

► Ekonomické znevýhodnění environmentálně méně příznivých způsobů nakládání s odpady 
(např. skládkování)  
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► Podpora vzniku nových zpracovatelských kapacit, a to nejen tradičních, ale i alternativních, 
které nebudou závislé na výkyvu běžného trhu, jako např. změna cen ropy apod. 

► Podpora moderních technologií na úpravu odpadů  

► Podpora odbytu výrobků z recyklátů 

► Podpora modernizace a dovybavení stávajících kapacit úprav odpadů pro účely materiálového 
využití. 

2.4 Zařízení pro energetické využití odpadu 

Ve studii jsou akcentovány dva odlišné typy technologií – přímé energetické využití materiálově 
nevyužitelných spalitelných odpadů (ZEVO) a zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
v bioplynových stanicích (BPS).  

2.4.1 Produkce a nakládání 

Produkce odpadů vhodných pro energetické využití je ve studii definována 49 katalogovými čísly, které 
zahrnují jak komunální odpady, tak odpady z průmyslové sféry. V roce 2018 činila produkce 10 mil. tun. 
Nejvýznamnější složkou s podílem 28 % je směsný komunální odpad (SKO), který je současně frakcí 
odpadu, u které je technicky složité zajistit materiálové využití. Další významnou skupinou jsou odpady 
skupiny 19 (17 %) a podskupiny 15 01 (11 %) a 20 01 (8 %) a kat. číslo 20 02 01 (8 %). Produkce 
spalitelných odpadů mírně narůstá.  
 
Materiálově využité odpady byly od produkce odečteny a zbylé množství označeno jako potenciál 
odpadů pro EVO. V roce 2018 potenciál pro EVO činil 2 716 tis. tun. Potenciál do roku 2015 každoročně 
klesal o cca 100 kt/r. V roce 2015 se pokles zastavil a množství dále mírně stoupá. Dominantní složkou 
potenciálu je SKO 20 03 01, který tvoří 65 % potenciálu. Dalšími významnějšími odpady jsou 20 03 07 
(12 %), podskupina 19 12 (11 %) a podskupina 15 01 (3 %).  
 
 
 
Odpady vhodné pro zpracování v bioplynových stanicích (BPS) jsou tvořeny 26 kat. čísly odpadů. 
Jedná se o biologicky rozložitelné odpady zejména živočišného, ale také rostlinného původu. Produkce 
těchto odpadů v roce 2018 činila 1,1 mil. tun. Nejvýznamnější složkou s podílem 69 % je kat. číslo 20 
02 01. Další významnou skupinou jsou odpady podskupiny 02 01 (11 %) a 02 03 (5 %) a kat. číslo 20 
01 08 (3 %). Produkce odpadů vhodných pro BPS je poslední tři roky konstantní. 
Materiálově využité odpady byly od produkce odečteny a zbylé množství, které je dnes energeticky 
využito nebo odstraněno bylo označeno jako potenciál odpadů pro BPS. V roce 2018 potenciál pro BPS 
činil 140 kt/r. Potenciál je od roku 2015 konstantní. Dominantní složkou potenciálu je podskupina 20 01, 
která tvoří 76 % potenciálu. Dalšími významnějšími odpady jsou podskupina 02 01 (7 %), podskupina 
02 03 (6 %) a kat. číslo 20 02 01 (5 %). Zastoupení jednotlivých podskupin se v jednotlivých krajích liší. 

2.4.2 Síť zařízení včetně  

V České republice jsou v současné době provozována čtyři ZEVO s povolenou kapacitou 791 kt/r. 
V roce 2017 v nich bylo zpracováno 668 kt/r. Dále jsou provozovány další čtyři desítky zařízení se 
souhlasem k “využití odpadu jako paliva nebo k výrobě energie” různých typů. Značná část těchto 
zařízení ve skutečnosti k energetickému využití neslouží. Vyjímkou jsou čtyři cementárny, ve kterých 
bylo energeticky využito 9,5 kt/r odpadů. Cementárny (a také vápenky) v roce 2017 využily celkem 757 
kt/r dalších alternativních paliv vyrobených z odpadů. Pro srovnání bylo uvedeno, že 4,4 kt/r TAP bylo 
spáleno v klasické energetice. 
 
V ČR je provozováno 30 bioplynových stanic, které mají povolení ke zpracování odpadů. Jejich celková 
zpracovatelská kapacita je 352 kt/r. Některé BPS ve skutečnosti zpracovávají spíše zemědělské 
substráty. Zemědělských BPS (Z-BPS) je v ČR více než 500 a jsou rozloženy víceméně rovnoměrně 
po území ČR. V rámci studie z roku 2015 byly pomocí dotazníkového šetření identifikovány Z-BPS, 
které projevily zájem rozšířit technologie o možnost zpracování odpadů. Rozšíření technologie Z-BPS 
o přípravu a hygienizaci odpadu bylo ve studii popsáno. Dále byla zmíněna technologie úpravy bioplynu 
na kvalitu zemního plynu. Byly popsány základní ekonomické vztahy těchto technologických celků. 
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2.4.3 Vyhodnocení kapacit 

Kapacity pro energetické využití odpadů jsou nedostatečné, což se projevuje významným 
skládkováním materiálově nevyužitelných spalitelných odpadů. Ekonomiku ZEVO, ale také 
energetickou efektivitu doprovázenou úsporou skleníkových plynů, determinuje účelné využití tepla. 
Byla provedena podrobná analýza potenciální dodávky tepla ze ZEVO různých zprachovatelských 
kapacit. Současně byla provedena analýza velikostí sítí centrálního zásobování teplem (CZT). Existující 
sítě CZT představují důležitý předpoklad výstavby ZEVO s akceptovatelnou cenou na bráně. Přestože 
technologie ZEVO vyšších zpracovatelských kapacit (nad 100 kt/r) jsou považovány za robustní 
a ověřené technologie, i technologie středních kapacit (20 až 50 kt/r) představují zajímavou alternativu, 
která plně podporuje myšlenku lokálního využití odpadů. V ČR existuje celkem asi 70 sítí CZT se 
spotřebou tepla nad 100 TJ/r. Tato hodnota byla vyčíslena jako indikativní minimální pro uplatnění 
technologií středních zpracovatelských kapacit od 10 kt/r. 
 
Za alternativní technologie k přímému energetickému využití odpadů v zařízeních pracujících 
s přebytkem vzduchu se považují technologie zplyňování a pyrolýzy. Byla provedena rešerše 
publikovaných prací, které se zabývaly srovnáním přínosů alternativních technologií ve srovnání 
s „klasickým“ konceptem.  
 
Společné je, že technologie, které se zaměřují pouze na výrobu elektřiny, mají dopady kladné, tzn. 
zátěž CO2 ze spalování fosilní části odpadu převažuje nad úsporami CO2 z dodávky energie. Rozdíly 
mezi technologiemi ZEVO a zplyňování jsou minimální ve srovnání s efekty, kterých lze dosáhnout 
vhodnou integrací zařízení do sítě CZT. V tomto kontextu je nutné chápat existenci velkého počtu sítí 
CZT s relativně velkou spotřebou tepla jako významnou devizu ČR v oblasti snižování dopadů 
odpadového hospodářství na životní prostředí. 
 
 
V případě bioplynových stanic bude existovat potřeba zpracování separovaně sbíraných kuchyňských 
bioodpadů z domácností (kat. č. 20 01 08). Provedená prognóza počítá s nárůstem sbíraných 
kuchyňských bioodpadů z domácností – až o 300 kt do roku 2035. Pokud budou sbírány odpady 
rostlinného charakteru společně s bioodpady ze zahrad, bude preferováno jejich zpracování na 
kompostárnách (mnoho podpořených projektů v předchozích letech v rámci OPŽP). V případě sběru 
surovin živočišného původu je nutný oddělený sběr a je preferováno zpracování v BPS.  

2.4.4 Vyhodnocení 

ČR má zkušenost s energetickým využitím odpadů jak v podobě přímého spalování v zařízeních ZEVO, 
tak v případě výroby bioplynu. Přesto je kapacita ZEVO nedostatečná vzhledem k množství materiálově 
nevyužitelných spalitelných odpadů.  
 

2.5 Zařízení na zpracování nebezpečných odpadů 

2.5.1 Produkce a nakládání 

V rámci předložené studie byla sledována historická produkce nebezpečných odpadů mezi lety  
2013–2018. Nejprve je od roku 2013 do roku 2016 patrný dlouhodobý pokles produkce, následovaný 
zpočátku mírným a od roku 2017 strmějším nárůstem a to o 17,3 %. Dle analyzované produkce 
nebezpečných odpadů ve sledovaném období nelze popsat jednoznačné vývojové trendy. Důvodem je 
skutečnost, že na produkci nebezpečných odpadů má vliv několik aspektů. Jedná se o hospodářskou 
situaci průmyslových odvětví, realizaci sanačních prací na kontaminovaných území stejně, jako 
realizaci stavebních a demoličních prací. Právě sanace kontaminovaných lokalit, často spojená 
s demoličními pracemi, případně rekonstrukce liniových staveb v ekonomicky příznivějších obdobích 
dlouhodobě způsobují výkyvy v produkci některých druhů nebezpečných odpadů v krajích, zejména 
odpadů ze skupiny 17. Kromě skupiny odpadů 17 je možné hodnotit jako prioritní toky nebezpečných 
odpadů z hlediska hmotnosti jejich produkce v krajích také odpady skupin 16, 19, 13, 12, 10 a 11. Z 
pohledu významnosti se jedná o cca 2/3 všech produkovaných nebezpečných odpadů v rámci ČR. Z 
toho vyplývá, že právě těmto odpadům by měla být věnována pozornost z hlediska předcházení vzniku, 
využívání, úpravě a odstraňování v případě, že se jejich vzniku nepodaří zabránit.  
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V roce 2018 bylo v České republice nakládáno s více než 1,4 miliony tun nebezpečných odpadů. 
Nebezpečné odpady byly nejčastěji odstraňovány (55 %), méně často byly využívány (26 %) nebo s 
nimi bylo nakládáno ostatními způsoby nakládání (19 %). Při započtení odpadů využitých na povrchu 
terénu (N1) ke kódům náležícím k využívání odpadů, bylo v roce 2018 celkem využito 34 % 
nebezpečných odpadů. Nejběžnějším způsobem odstranění je fyzikálně-chemická úprava, která 
zahrnuje hlavně úpravu kapalných odpadů i tuhých odpadů, dále biologická úprava (úprava kalů, 
biodegradace kontaminovaných zemin) a spalování na pevnině. Dohromady tyto způsoby 
představovaly více než polovinu odstraněných nebezpečných odpadů v roce 2018. Materiálově využito 
bylo 10 % nebezpečných odpadů a cca 7 % bylo upraveno před využitím.  
Způsoby materiálového využití, seřazené sestupně, byly následující: recyklace kovů a sloučenin kovů 
> recyklace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla > recyklace ostatních 
organických materiálů > regenerace rozpouštědel > rafinace olejů > aplikace do půdy. 
Způsob nakládání s nebezpečnými odpady v jednotlivých krajích v roce 2018 byl velmi heterogenní. 
Kraje se lišily v poměru zastoupení využití odpadů a jejich odstraňování. Jednoznačně největší poměr 
nebezpečných odpadů se využívá v Karlovarském kraji (více než 95 %), Jihočeském (více než 60 %) 
a Středočeském kraji (méně než 60 %). Nejméně naopak v krajích Zlínském (16 %), Libereckém  
(12 %) a Hlavním městě Praze (5 %). Zřetelně se liší také struktura hlavních způsobů nakládání mezi 
jednotlivými kraji. Hlavním způsobem využívání je úprava odpadu před využitím a recyklace a zpětné 
získávání kovů. Hlavním způsobem odstraňování odpadů je převážně fyzikálně-chemická úprava. 

2.5.2 Síť zařízení 

Klíčová zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů vč. úpravy představují především spalovny 
nebezpečných odpadů, biodegradační plochy, fyzikálně chemická úprava kapalných odpadů 
(deemulgační a neutralizační stanice), solidifikační linky a skládky skupiny S-NO a S-OO. Tato zařízení 
zpracují většinu nebezpečných odpadů v ČR, a proto na ně byla zaměřena optimalizační úloha. Síť 
těchto zařízení je pro podmínky roku 2018 dostatečně rozvinutá, i když nejsou rozmístěny rovnoměrně 
ve všech krajích. Vzhledem k provedené prognóze produkce nebezpečných odpadů však v roce 2030 
nebudou kapacity těchto zařízení dostatečné. 
Pro plnění národních cílů v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady jsou nezbytná zařízení pro úpravu 
a materiálové nebo energetické využití odpadů.  
Síť zařízení pro využívání odpadů je vyvinuta nedokonale nebo chybí. Na tuto skupinu zařízení se 
provedená numerická optimalizační úloha nezaměřila. K zařízením tohoto typu patří zařízení pro 
energetické využití odpadů (např. pyrolýza, cementárna), chemické a fyzikální procesy regenerace 
chemikálií vč. rozpouštědel, minerálních olejů, adsorbentů, iontoměničů; dále fyzikálně-chemické 
procesy pro získávání kovů, biologické procesy pro zpětné získávání organických látek. Další 
významnou skupinou jsou technologie zaměřené na snižování zastoupení nebezpečných složek, které 
mohou zahrnovat fyzikální, chemické i biologické procesy. Patří sem intenzifikované biodegradační 
procesy, kompostovací technologie, tepelné procesy (termální desorpce) a další. Rozšířený přehled 
technologií a technik pro nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s BREF dokumentem pro 
nakládání s odpady, které mohou představovat vhodné typy zařízení pro rozšíření stávající sítě, je 
součástí této studie. 

2.5.3 Vyhodnocení kapacit 

Informace o kapacitách zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, jejich formát a úroveň detailu 
umožňují jen rámcové vyhodnocení dostatečnosti kapacit sítě zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady v ČR. Podle dostupných údajů je kapacita sledovaných zařízení dostatečná na národní úrovni. 
V některých krajích jsou kapacity zařízení naplněny, v takových případech jsou odpady směřovány do 
odpovídajících zařízení v jiných (sousedních) krajích. Modelované scénáře budoucího vývoje produkce 
a nakládání s vybranými prioritními sub-toky nebezpečných odpadů v roce 2030 (sub-toky: spalovna 
nebezpečných odpadů; deemulgační stanice; neutralizační stanice; biodegradační linka; stabilizační 
linka; biodegradační linka nebo stabilizační linka; stabilizační linka nebo deemulgační stanice; 
stabilizační linka nebo spalovna; stabilizační linka nebo neutralizační stanice) naznačují, že v případě 
vývoje blížícímu se v modelu definovaným podmínkám, budou kapacity některých typů zařízení 
nedostatečné i na republikové úrovni. Týká se to zejména spaloven nebezpečných odpadů, kdy lze 
předpokládat potřebu navýšení jejich kapacit v řádu nižších desítek procent při zohlednění potřebných 
kapacit pro zpracování zdravotnických nebezpečných odpadů. Pravděpodobně se může vyskytnout 
potřeba navýšení kapacit zařízení pro fyzikálně-chemickou úpravu kapalných odpadů (deemulgační a 
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neutralizační stanice), které zpracovávají nejen kapalné odpady, ale také odpadní vody, jejichž 
množství však nejsou evidována v režimu odpadu.  
Kromě kapacit zařízení pro odstraňování odpadů, včetně jejich předešlé úpravy, je třeba budovat další 
zařízení pro materiálové a energetické využívání nebezpečných odpadů nebo taková, jejichž síť je 
s ohledem na národní cíle neúplná (viz kapitolu 2.5.). 

2.5.4 Zdravotnické odpady 

Specificky byla zpracována analýza současného systému nakládání s odpady ze zdravotní péče, která 
podrobně zanalyzovala odpadová data za posledních deset let. Vývoj produkce odpadů podskupiny 
18 01 v České republice od roku 2009 roste, což je způsobeno růstem počtu obyvatel včetně růstu 
podílu občanů v důchodovém věku a s tím související poskytování zdravotní péče.  
 
Zpracovaná analýza nepřinesla v dané oblasti informace o vážných nedostatcích ve fungování 
systému, jak z pohledu dodržování požadavků právních předpisů, tak i z pohledu praktického nakládání 
s odpady ze zdravotní péče. Naopak dotazníkové šetření u subjektů typu nemocnic ukázalo odborné 
nakládání s odpady ze zdravotní péče. 

2.5.4.1 Produkce a nakládání 

Celková produkce odpadů ze zdravotní péče (skupina 18 01) od roku 2009 roste, a to o 33,6 % za 
posledních deset let. Svého maxima za sledované období deseti let dosáhla produkce odpadů ze 
zdravotní péče v roce 2018, a to ve výši 43 719 tun. Zároveň také z analýzy dat vyplývá, že mírně klesá 
podíl kategorie nebezpečných odpadů na celkové produkci odpadů v podskupině 18 01. V roce 2018 
představoval podíl kategorie nebezpečné odpady ve výši 81,2 % k podílu 18,8 % kategorie ostatní 
odpady. Největší zastoupení na skupině 18 01 v roce 2018 měl odpad 18 01 03 kategorie N, a to ve 
výši 74,8 %. Odpad 18 01 03 zaznamenal od roku 2009 klesající trend. Naopak odpad kategorie  
O 18 01 04 zaznamenal od roku 2009 rostoucí trend a v roce 2018 dosáhl svého maxima ve výši 18,488 
tun. Nejvyšší podíl v roce 2018 na celkové produkci odpadů ze zdravotní péče (skupina 18 01) v České 
republice mělo Hlavní město Praha, což je dáno vyšší koncentrací zdravotnických zařízení v Praze, 
jejichž působnost je nejen pro pacienty hlavního města Prahy, ale i Středočeského kraje, popřípadě 
celé České republiky. Hlavní město Praha mělo i nejvyšší podíl v produkci odpadů ze zdravotní péče 
na obyvatele.  
 

2.5.4.2 Síť zařízení 

V České republice je v současné době (k 7.1.2020) uděleno 922 souhlasů k provozování mobilních 
zařízení ke sběru odpadů podskupiny 18 01. V České republice je v současné době (k 7.1.2020) 
uděleno 727 souhlasů k provozování stacionárních zařízení, jimž je povoleno nakládat s odpady 
podskupiny 18 01. Nejvíce stacionárních zařízení je ve Středočeském kraji (103), naopak nejméně jich 
je v kraji Karlovarském (13). V České republice je provozováno celkem 22 zařízení ke spalování 
nebezpečných odpadů, jejichž celková roční kapacita je 107 904 tun. Největší kapacity k odstranění 
odpadů ze zdravotní péče mají v Moravskoslezském (25 000 tun), Středočeském (21 500 tun) a 
Ústeckém kraji (21 000 tun). Využitelnost kapacit těchto 22 zařízení ke spalování nebezpečných odpadů 
byla v roce 2016 ve výši 55,4 %, v roce 2017 ve výši 82,6 %, v roce 2018 pak 85,3 %. 
 

2.5.4.3 Vyhodnocení kapacit 

Ze 79,4 %, tedy ze čtyř pětin, je NO podskupiny 18 01 odstraněn spalováním na pevnině. Nejvyšší 
počet spaloven nebezpečných odpadů je ve Středočeském a Zlínském kraji, co do roční kapacity je 
však na prvním místě Moravskoslezský kraj s jednou spalovnou. Každý kraj ČR kromě Karlovarského 
kraje disponuje alespoň jednou spalovnou nebezpečného odpadu. Z 21,6 % je s ním nakládáno jiným 
způsobem – především bývá upraven pro následné odstranění, a to zejména ve Středočeském kraji, 
kde se úpravou nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 zabývají následující zařízení: Zařízení 
sloužící k dekontaminaci a odstranění zdravotnického odpadu katalogového čísla 18 01 03, Vacumet – 
Dekontaminace zdravotnických odpadů, Zařízení parního sterilizátoru pro infekční zdravotnický odpad 
a Dekontaminace a odstranění odpadů ze zdravotnických zařízení – sterilizační parní autokláv. 
 
Vezmeme-li průměr za celou Českou republiku, 31,4 % nebezpečného odpadu odstraněného ve 
spalovnách představoval v roce 2018 odpad ze zdravotní péče. Tato hodnota se za poslední roky drží 



  

10  Podklady pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového 
dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021–2027 

na hladině 30,9 % až 34,9 %. Množství nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 odstraněného 
způsobem nakládání D10 zaznamenalo od roku 2010 do roku 2018 nárůst o 42 %, zatímco produkce 
daného odpadu v daném období vzrostla jen o 9 %. Na základě dostupných dat o množství odpadu 
zpracovávaného ve spalovnách byl metodou lineární regrese proveden odhad vývoje pro období  
2019–2030. Z vývoje je patrné, že současná kapacita zařízení k odstranění nebezpečného odpadu 
spalováním na pevnině bude při zachování současného stavu a lineárního vývoje vyčerpána v polovině 
roku 2025. Pokud budou současné kapacity rozšířeny o 20 000 tun, vystačí až do roku 2031. 
Předpokladem těchto odhadů je zachování lineárního vývoje množství nebezpečného odpadu 
odstraněného způsobem nakládání D10 v dalších letech. 
 

2.5.4.4 Vyhodnocení 

Na základě dostupnosti stávajících zařízení k odstranění nebezpečného odpadu spalováním na 
pevnině (D10) v rámci ČR a analyzovaných dat o produkci a způsobech nakládání z posledních let se 
jako optimální řešení jeví v dlouhodobém horizontu rozšířit kapacity spaloven nebezpečného odpadu o 
dalších 15 000 – 20 000 tun/rok. Vzhledem k aktuální praxi spočívající v přesunu nebezpečného 
odpadu podskupiny 18 01 v rámci ČR není až tolik podstatné definování umístění nového zařízení do 
konkrétního kraje. Samozřejmě finální lokace takového typu zařízení bude záviset na mnoha vlivech, 
např. ekonomické náročnosti, kladném stanovisku EIA, ale hlavně ochotě místních obyvatel akceptovat 
daný záměr. Poslední zmíněný vliv je u staveb tohoto druhu hlavním důvodem složité realizovatelnosti 
záměru. Alternativou ke zpracování nebezpečného odpadu podskupiny 18 01 ve spalovnách 
nebezpečného odpadu je instalace zařízení k dekontaminaci odpadů ze zdravotní péče o stejné 
kapacitě, tedy 15 000 – 20 000 tun/rok. Pokud by se jednalo o zařízení k dekontaminaci odpadů v místě 
vzniku, tj. přímo ve zdravotnických zařízeních, přispělo by to navíc ke snížení epidemiologických rizik 
spojených s transportem.  
 
Vysoká priorita podpory v této oblasti je navržena do rozšíření nebo vybudování nových kapacit pro 
odstranění nebezpečných odpadů podskupiny 18 01 nebo do úpravy nebezpečných odpadů 
podskupiny 18 01 před jejich odstraněním nebo využitím. Střední priorita podpory v této oblasti je 
navržena do budování a modernizace shromažďovacích a skladovacích míst u původců nebezpečných 
odpadů podskupiny 18 01. 
 

2.6 Zařízení na zpracování kalů z ČOV 

2.6.1 Produkce a nakládání 

V České republice je přes 8,6 milionu osob připojeno na kanalizaci s ČOV. Počet ekvivalentních osob 
stanovených na základě přepočtu dle míry zatížení znečištění ČOV je pak téměř 11,5 milionu. Celkem 
je evidováno přes 3 100 ČOV. 
 
Celková produkce odpadu kat. č. 19 08 05 Kaly z čištění komunálních odpadních vod v ČR byla ve 
sledovaném období poměrně stabilní. Vývoj produkce v jednotlivých krajích je uváděn v t sušiny za rok 
a dosahuje celkem v roce 2018 přes 163 kt suš./rok při průměrné sušině okolo 20 %. Kal je nedílnou 
součástí technologie čištění vod a nelze na něj aplikovat preventivní opatření pro omezování vzniku 
tohoto odpadu. Prevencí můžeme nazvat menší zatěžování znečištění odpadních komunálních vod, tj. 
např. omezení nebo přímo zákaz drtičů kuchyňských odpadů s výstupem do splaškové kanalizace. 
Naopak při dosahování vyšších kvalit vyčištěné vody, což je žádáné, přenášíme původní znečištění 
odpadních vod právě do kalů. 
 
Způsob úpravy a zpracování kalů technologiemi přímo na jednotlivých ČOV předurčuje možné způsoby 
nakládání se vzniklými kaly. Proto je nutná úzká spolupráce mezi provozovateli ČOV a subjekty, které 
s těmito vznikajícími odpady následně nakládají. Tedy je nutné se při podpoře zlepšení segmentu 
nakládání s kaly zabývat i podporou provozu vhodných technologií na kalových koncovkách, protože 
jde o úpravu odpadů k jejich následnému využití. Vzhledem k počtu ČOV je zřejmé, že takové 
technologie je vhodné podporovat u regionálních nebo oblastních ČOV, které mohou poskytovat 
kapacity takových úprav kalů i pro malé místní ČOV, kde není možné efektivně kaly upravovat. 
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2.6.2 Vyhodnocení kapacit 

Nakládání s kaly z ČOV v ČR je pro tuto oblast nakládání s odpady legislativně zajištěno a je ve shodě 
s legislativou EU. Stávající využívané způsoby nakládání s kaly z ČOV mají potřebné kapacity. V roce 
2018 se více než 92 % vyprodukovaných kalů z ČOV využilo materiálově, což je pozitivní, a tento trend 
je v posledních letech narůstající. Mezi nejvíce využívané způsoby nakládání s kaly patří způsoby 
materiálového využití odpadů, a to použití kalů na půdu (kód nakládání R10), kompostování (kód 
nakládání N13) a získávání / regenerace organických látek (kód nakládání R3) nebo předúprava 
odpadů (kód nakládání R12). 
 
Pro možnost nakládání s kaly těmito způsoby je nutná vhodná technologická úprava odpadů přímo u 
producenta tohoto odpadu, tj. přímo na ČOV. Formou mechanické, fyzikální, chemické, biologické nebo 
i termální úpravy je možné připravit takové odpady, které je možné následně využívat způsoby 
nakládání, které umožní využití všech pozitivních vlastností těchto odpadů (obsah živin - P, organická 
hmota, značný obsah vody). Technologie úpravy kalů zamezují možnému vlivu známých a 
potencionálně možných rizik při následném využití kalů. Tyto úpravy umožní následně využívat 
existující kapacity v zařízeních jako jsou kompostárny nebo zařízení pro biologickou úpravu odpadů 
společně s dalšími druhy BRO (biologicky rozložitelnými odpady). Stávající kapacity na těchto 
zařízeních jsou pro kaly dostatečné s tím, že z evidence nelze rozpoznat kapacity, které podle obav 
odborníků nebudou do budoucna udržitelné. Kaly z ČOV obsahují značné množství vody, a proto 
mohou být přínosem pro správný průběh kompostovacího procesu. I proto je nutné hledat další cesty 
pro nakládání s kaly. Dalším důvodem je princip předběžné opatrnosti před možnými negativními vlivy 
dnes známých, ale doposud ne dostatečně ověřených rizik z přítomnosti mikropolutantů a mikroplastů 
v kalech. 
 
Ve srovnání s některými státy Evropy v ČR chybí kapacity pro energetické využívání kalů, které 
bezpečně zajistí eliminaci možných negativních vlivů. V současné době si provozovatelé ČOV jsou 
vědomi změny ve způsobech nakládání s kaly vzhledem ke konci přechodného období z Vyhlášky  
č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a připravují a prověřují 
způsoby úpravy kalů pro energetické využití a technologie a logistiku tohoto způsobu nakládání s kaly 
z ČOV. 

2.6.3 Zhodnocení nakládání s kaly a výhled 

V oblasti nakládání s kaly z ČOV se očekává podstatná změna, která je definována platnou legislativou. 
Zpřísnění pravidel pro hygienizaci kalů používaných na půdu od roku 2023 určitě přinese podstatnou 
změnu toků odpadů a bude mít vliv na kapacity jednotlivých zařízení pro nakládání s odpady. Většina 
ČOV s kapacitou nad 30 tis. EO provozuje zařízení na hygienizaci kalů z ČOV. 
 
Cesty pro řešení této situace jsou dvě. První je v instalacích a provozu takových technologií úpravy kalů 
přímo na ČOV nebo na zařízeních pro úpravu kalů z ČOV, které zabezpečí plnění parametrů pro další 
použití kalů na půdu. Druhé řešení je odklon kalů z přímé aplikace do půdy směrem do zařízení, kde 
bude možné kaly využít. Takových zařízení se nabízí celá řada a je nutné vždy individuálně posoudit 
místní nebo regionální podmínky a posoudit, která z variant je optimální. Určitě se využijí zařízení, kde 
je možné kaly technologicky upravit a takto upravené odpady následně využít. A stejně tak se zde nabízí 
postupné zajištění kapacit pro termické zpracování kalů. 

2.7 Prevence vzniku odpadů (dále PVO) 

2.7.1 Analýza současného stavu 

Uchopení PVO se v posledních letech vyvíjí velmi dynamicky, zejména s ohledem na strategie 
a legislativu EU, a tento trend lze očekávat i v budoucnosti. V návaznosti na vývoj legislativy by se 
implementace nových povinností měla začít objevovat i v praxi. Kapitoly zaměřené na realizovaná 
opatření jsou rozděleny do následujících oblastí: re-use spotřebního zboží; re-use oděvů a textilu; re-
use elektrozařízení; omezení jednorázových obalů; domácí kompostování; komunitní kompostárny 
a potravinový odpad. Informace byly zpracovány zejména na základě vlastních rešerší, z agregovaných 
dat poskytnutých spol. EKO-KOM, a.s. (z dotazníků, které pro AOS pravidelně vyplňují obce) a 
vlastního dotazníkového šetření. V rámci tohoto projektu se uskutečnilo několik dotazníkových šetření, 
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přičemž respondenty byly potravinové banky, obce s rozšířenou působností a vybrané pražské městské 
části.   

První re-use projekty zaštítěné především obcemi začaly v ČR vznikat v roce 2016. I když se 
v posledních letech re-use koncepty začaly rozšiřovat, stále se jedná o velmi nízký počet (většinou 
navázaných na aktivity sběrného dvora). K tomu je nutno přidat řadu drobných aktivit spojených např. 
s instalací knihobudek či různých regálů sloužících k výměně drobných použitých výrobků umístěných 
ve veřejném prostoru, na úřadě apod. Bylo identifikováno několik projektů nábytkových bank. 
Oblíbenými se také staly on-line re-use platformy provozované pro konkrétní město.  

Specifická je oblast oděvů a textilu (množství vyrobeného oblečení stále roste), proto se EU plánuje 
také zaměřit na tento výrobkový segment v blízké budoucnosti, zejména v podpoře směřování k vyšší 
udržitelnosti. K významné legislativní povinnosti dojde k 1. lednu 2025 se zavedením povinného třídění. 
I s ohledem na tuto povinnost začaly obce žádat v rámci OPŽP dotace na sběrný prostředek. Na 
základě zpracované analýzy je odhadováno, že reálně může být na území ČR aktuálně instalováno 
min. 9 000 venkovních kontejnerů. V ČR je celá řada společností, které se zabývají sběrem použitého 
textilu a oděvů, a se kterými obce mohou spolupracovat. Rozvoj aktivit těchto společností se projevil 
i v přesměrování dílčí produkce textilních odpadů z SKO do separovaného sběru. K tomu je nutno 
připomenout, že celá řada společností sbírá oděvy a textil mimo režim odpadů. S ohledem na 
legislativní výhledy bude třeba hledat nová partnerství pro sběr a další způsoby nakládání s oděvy 
a textilem, optimálně se snahou zajistit pro dílčí tok opětovné použití, nejen materiálové využití.  

V posledních letech sílí tlaky na prodlužování životnosti a lepší opravitelnost elektrozařízení.  V případě 
re-use aktivit u této výrobkové skupiny je klíčové zajištění bezpečnosti při opravě a po opravě. 
Důležitým segmentem, který vede k prodloužení životnosti, jsou servisní a opravárenské služby 
(autorizované servisy; projekt „Opravárna“; projekt kolektivního systému ELEKTROWIN, a.s. „Jsem 
zpět“; aj.). Z dotazníkového šetření a z analýzy aktuálních re-use konceptů vyplývá, že tato výrobková 
komodita není právě s ohledem na její komplikovanost zatím významně aplikována. Významnou 
podmínkou, aby se tento segment začal rozvíjet, je zajištění dostatku kvalifikovaných techniků.  

Další významně legislativně regulovanou oblastí je omezování jednorázových obalů, zejména těch 
plastových. V praxi se proto postupně objevují projekty či iniciativy, které se snaží tento trend podpořit. 
Byl zaznamenán významný pokrok ve snaze nahradit jednorázové nádobí na nejrůznějších obecních 
či jiných kulturních akcích. Na tuto skutečnost reagoval také trh a objevily se firmy, které nabízí služby 
při výrobě či vypůjčení opětovně použitelného nádobí (zejména kelímků) vč. logistiky a mytí použitého 
nádobí (zde se aktuálně naráží na nedostatečnou infrastrukturu a dlouhé dopravní vzdálenosti) nebo 
systémy podporující nákupy bez jednorázových obalů.  

Do oblasti PVO spadají také dva způsoby zpracování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad. 
Podpora domácího kompostování patří mezi nejrozšířenější opatření v PVO i z pohledu čerpání 
podpory z OPŽP. Co se týče komunitního kompostování, to je rozšířené zejména u menších obcí. 
Nicméně kompletní data o tomto způsobu nakládání nejsou k dispozici. 
 
Mezi prioritní odpadový tok z pohledu prevence patří také potravinový odpad. Evropská unie chce 
v návaznosti na cíle udržitelného rozvoje do roku 2030 snížit plýtvání potravinami na polovinu, a to na 
úrovni maloobchodu a spotřebitele. Uchopení uváděných cílů je problematické s ohledem na neznalost 
srovnávací úrovně, která by umožňovala pokroky měřit. V návaznosti na problematiku měřitelnosti 
potravinových ztrát byly či jsou realizovány projekty, které se snaží získat data vztahující se přímo 
k dílčím segmentům potravinového řetězce. V dokumentu jsou popsány jednotlivé fáze potravinového 
cyklu a faktory, které plýtvání s potravinami ovlivňují, dále je také ukázán vývoj produkce 
nejvýznamnějších odpadů, ve kterých se mohou projevit prvky plýtvání / prevence potravinového 
odpadu z jednotlivých zemědělských a potravinářských sektorů. Významná část dokumentu se 
zaměřuje na roli potravinových bank. Jsou zde popsány základní parametry jednotlivých patnácti 
potravinových bank a uvedena základní data z dotazníkového šetření.  

2.7.2 Praxe ze zahraničí 

Z rešerše ze zahraničí vyplývá, že témata, která v oblasti PVO rezonují v ČR, jsou víceméně shodná 
se zahraničím. Přístupy jsou v mnoha ohledech podobné, v některých oblastech je patrné, že 
v zahraničí disponují delšími, a tedy i většími zkušenostmi (zejména re-use centra, sektor podpory 
opravárenství a organizování udržitelnějších akcí). Při zpracování re-use konceptů je tedy vhodné 
využívat právě i zahraniční zkušenosti. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že i zde re-use koncepty 
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vznikaly jako samostatné a jednoduché koncepty, ze kterých se postupně při ověření a získání dobrých 
zkušeností rozvinuly komplexnější re-use systémy (např. Mnichov, Vídeň) nebo došlo k organizačnímu 
propojení několika jednotlivých konceptů do většího komplexnějšího celku (např. Horní Rakousko – 
obchodní značka Revital). V Rakousku některé spolkové země zavedly tzv. Bonus na opravy 
elektrozařízení, právě aby podpořily opravny a rozhodnutí spotřebitelů upřednostnit opravu před koupí 
nového výrobku. Taktéž jsou v zahraničí oblíbená opravárenská setkání tzv. Repair Café. Opravárenství 
je často propojeno se sociálním podnikáním.  Dochází též k významnému on-line zasíťování informací. 
Velmi oblíbenou součástí vybavení měst jsou mobilní gastromyčky, které jsou využívány jak městem, 
příspěvkovými organizacemi, tak i za poplatek komerčními subjekty. Významně odlišný je přístup 
v oblasti domácího kompostování, které je provázáno s ekonomickou motivací v podobě poplatku za 
bionádobu, resp z vyvázání se z této povinnosti, pokud je prováděno za daných podmínek domácí 
kompostování (Rakousko). 

2.7.3 Vyhodnocení a návrhy možné podpory 

Obecně by v rámci podpory pro oblast PVO mělo být pamatováno na zasazení projektu do určité 
kategorie opatření (prevence u zdroje; substituce; intenzifikace užití a prodloužení životního cyklu 
výrobku) vedoucích k PVO a stanovení si určitého měřitelného cíle (přímá kvantifikace (tj. měření 
konkrétního množství)) či měřitelného ukazatele (např. počet návštěvníků určité on-line platformy; 
počet uspořádaných opravárenských setkání; počet vrácených re-use boxů).  

Cílem i s ohledem na vývoj legislativy by měly být komplexnější projekty, které však budou i náročnější 
na přípravu a realizaci, avšak v konečném důsledku by měly mít vyšší vliv na prevenci produkce 
odpadů. Je nutno zdůraznit, že oblast PVO je značně závislá na ochotě občanů na určitém konceptu 
participovat, proto je nutno počítat s výraznou podporou do osvěty a vzdělávání. Konkrétně se může 
například jednat o podporu: 
Domácího kompostování (Způsob zpracování rostlinné biosložky formou domácího kompostování je 
preferovaný, nicméně forma podpory by měla zajišťovat vysokou efektivitu při uvádění do praxe. Je 
třeba také zohlednit skutečnost, že občané mohou kromě zahradního kompostování využívat současně 
další způsoby sběru bioodpadů nabízené obcí. Do této oblasti můžeme zahrnout také formu 
komunitního kompostování v rámci např. komunitních zahrad. Koncept komunitních zahrad v sobě 
skloubí vícero aspektů PVO.)  
Re-use systémů (Re-use koncepty by měly hrát důležitou roli v PVO, mělo by se společně se 
získávanými zkušenostmi a vývojem legislativy jednat o stále komplexnější koncepty spojené 
i s možností testování funkčnosti, opravami nebo čištěním. Měly by se rozvíjet ve všech základních 
komoditách – drobné vybavení domácnosti, běžné spotřební zboží, oděvy a textil, nábytek 
a elektrospotřebiče.)  
Omezování plýtvání potravinami (Žadatelé o podporu budou zřejmě tzv. redistributoři potravin 
(zejména neziskové organizace jako potravinové banky či jiné humanitární organizace). U tohoto typu 
neziskových organizací je žádoucí vybudování stabilního zázemí. S ohledem ke světové 
i evropské prioritě omezení plýtvání potravinami nelze vyloučit vznik dalších konceptů. Významný 
potenciál je u nastavení konceptů redistribuce zbylých jídel u veřejného a komerčního stravování.)  
Omezování jednorázového zboží (Vytváření konceptů pro omezování jednorázového zboží (zejména 
plastového, vč. obalů a nádobí) by mělo mít prioritu i s ohledem na připravovanou legislativu 
k omezování jednorázového plastu. Například vytvářené regionální koncepty (vč. formy sdílení 
a zápůjček vybavení) by měly mít i ekonomický efekt z dlouhodobého hlediska s ohledem na omezení 
nákladů na vstupní materiál a výstupní odpady. Prioritou by měly být systémy na opětovné použití 
s řízeným a kontrolovaným způsobem zajištění hygienických podmínek.)  
Poskytování informací a osvěty (V rámci opatření PVO přinášejí efekt informační technologie, které 
propojují informace. Může se jednat o spotřebitele na straně poptávky a o konkrétní služby na straně 
druhé. Participaci občanů je nutno podpořit osvětou.).  

2.8 Průřezové části 

2.8.1 Analýza socio-ekonomických faktorů 

V kapitole byly popsány širší aspekty trhu odpadového hospodářství a trhu s druhotnými surovninami, 
kdy pro nastavení budoucího stavu je zásadní vycházet z aktuální situace. Byly identifkovány čtyři druhy 
společností, které jsou aktivní na trhu odpadového hospodářství s různou silou. Jedná se o lokální 
a významné municipální společnosti a lokální a celostátní odborné firmy.  
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Dále byly popsány bariéry, které ztěžují čerpání podpory z OPŽP. Uvedené bariéry byly ilustrovány na 
bariérách administrativních, legislativních, technických, tržních a časových.  
V rámci komunálního odpadového hospodářství byla popsána struktura obcí v ČR a porovnána 
s okolními státy. Ze srovnání jednoznačně vyplývá, že počet obcí je v ČR vůči obyvatelstvu významně 
vyšší, což ztěžuje realizaci projektů v odpadovém hospodářství (příliš mnoho zainteresovaných stran) 
a při průměrné velikosti obcí také ztěžuje zajištění odborných znalostí v odpadovém hospodářství na 
straně veřejného sektoru, kdy obcím chybí potřebné zázemí.  

2.8.2 Analýza inovativních finančních nástrojů 

V této části analýzy se studie zaměřila na posouzení možnosti implementace Finančního nástroje pro 
oblast odpadového hospodářství. Ve srovnání se současným programovým obdobím nadále pokračuje 
snaha Evropské komise o zjednodušení Finančních nástrojů, které stále nejsou využívány plošně. Tlak 
na využití FN ve větší míře, než doposud souvisí i s očekávaným budoucím snižováním alokace ESIF 
fondů pro Českou republiku. V OPŽP byly v aktuálním programovém období testovány FN, poskytované 
prostřednictvím SFŽP, zájem žadatelů nebyl velký.  
Pro budoucí programové období je možné částečné využití FN pro oblast materiálového 
a energetického využívání odpadů, a to především pro oblast budování zařízení pro úpravu 
čistírenských a tepelné zpracování odpadních kalů, případně výstavbu velkých ZEVO, kde je podíl 
dotace vůči nákladům natolik nízký, že je vhodné využít FN (včetně PPP projektů). Pro oblast prevence, 
kde projekty částečně cílí i na edukaci obyvatelstva a dlouhodobou změnu chování, se zavedení FN 
nejeví jako vhodné. Coby správce nástroje se jako nejvhodnější jeví opětovně využít SFŽP, který má 
vhodnou znalost trhu i stakeholderů, kteří na něm působí. Jako alternativu k SFŽP vnímáme ČMZRB, 
která v roli správce nástroje vystupuje v rámci několika operačních programů aktuálního programového 
období a disponuje tak dostatečnou zkušeností. 
Konkrétní oblasti, v rámci kterých je vhodné FN zavést (z důvodu identifikovaného tržního selhání), pak 
ukáže ex-ante posouzení. 

2.8.3 Obchodní toky 

V rámci této kapitoly byla zpracována data o pohybu odpadů a druhotných surovin přes hranice a je 
souhrnem vnitrounijního obchodu a obchody se státy mimo EU. Zdrojem dat byl Intrastat, aplikace 
Českého statistického úřadu.  
Hlavním závěrem této kapitoly je skutečnost, že největší tok objemu obchodu s odpady a druhotnými 
surovinami je realizován se sousedními zeměmi (v roce 2019 vývoz 82,4 %, dovoz 91,53 % z celkového 
objemu).  
Ze sousedních zemí je hlavním partnerem Německo (v roce 2019 vývoz 43,42 %, dovoz 36,07 % 
z celkového objemu). 

2.8.4 Vyčíslení cílových indikátorů hodnot indikátorů tzv. výkonnostního rámce 

Pro nastavení indikátorů i nadále platí akcent na zjednodušování administrativní náročnosti programů, 
proto oproti aktuálnímu programovému období nenavrhujeme nové indikátory, vycházíme primárně ze 
stávajících, kdy zohledňujeme úpravy dané Obecným nařízením a Nařízením k ERDF a FS.  
Pro nastavení výkonnostního rámce je důležitou změnou přechod z pravidla N+3 na N+2, které 
zrychluje tlak na čerpání programu. Proto je důležité zahájit čerpání programu co nejdříve a v polovině 
programu tak, jak Obecné nařízení definuje, alokaci vhodně upravit na jednotlivá opatření. Tento postup 
pomůže vyčerpat program co nejefektivněji. 
 

2.9 Souhrn 

V prezentované studii byly analyzovány oblasti materiálového a energetického využívání komunálních 
i ostatních odpadů. Dále se studie soustředila na odstraňování a využívání nebezpečných odpadů nebo 
předcházení vzniku odpadů. Součástí studie bylo i expertní posouzení současného stavu odpadového 
hospodářství a komplexní vyhodnocení budoucích oblastí podpory při zohlednění i dalších kritérií (míra 
podpory, možnosti investiční výstavby, nastavení trhu odpadového hospodářství, a další). Vyhodnocení 
vychází z předpokladu přijetí zákona o odpadech předloženého Vládou ČR. V případě dokončení 
legislativního procesu zákonů v jiné podobě, než byly předloženy v lednu 2020, je pak nutné zvážit 
revizi výstupů. Změny vyvolané tlakem regulace jsou velkým hybatelem pro subjekty činné 
v odpadovém hospodářství.  
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Studie poskytla komplexní pohled na systémy sběru odpadu, třídění a dotřiďování odděleně sbíraných 
složek komunálních odpadů, materiálové a energetické využívání odpadů, zpracování nebezpečných 
odpadů a kalů z ČOV a prevenci vzniku odpadů.  
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3. Příloha 1 

► Systémy sběru a shromažďování odpadů 

► Systémy pro oddělený sběr (separovaný sběr složek komunálních odpadů) 

► Sběrné dvory 

► Aktualizace a analýza současného systému sběru a shromažďování 
komunálních odpadů vycházející zejména z podkladového materiálu „Příprava 
podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014–2020“  

► Návrh formy podpory optimalizace systémů sběru odpadů, a to se zaměřením 
na podporu v rámci OPŽP  

► Zařízení na úpravu a využití odpadů:  

► Třídící a dotřiďovací linky na separované složky komunálních odpadů  

► Aktualizace a analýza současného stavu zařízení na třídění a dotřiďování 
separovaných složek komunálních odpadů s rozdělením podle úrovně 
technologického vybavení, vycházející zejména z podkladového materiálu 
„Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014–2020“  

► Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení třídících a dotřiďovacích linek na 
separované složky komunálních odpadů v České republice a podle 
jednotlivých krajů České republiky  

► Návrh optimalizace sítě zařízení pro třídění a dotřiďování odpadů v návaznosti 
na možnost podpory v OPŽP a vytipování vhodných zařízení k podpoře 
v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími dostupnými 
technikami s ohledem na ekonomickou účelnost  

► Zařízení pro materiálové využití odpadů  

► Aktualizace a analýza současného stavu zařízení pro materiálové využití 
jednotlivých skupin ostatních odpadů vycházející zejména z podkladového 
materiálu “Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 
2014–2020“ a “Zlepšení materiálového využití vybraných stavebních 
a demoličních odpadů“  

► Návrh optimalizace sítě zařízení pro materiálové využití ostatních odpadů 
v návaznosti na možnost podpory v OPŽP  

► Analýza potenciálu dostupných technologií pro materiálové využití odpadu 
v České republice, a to včetně ekonomického a regionálního vyhodnocení  

► Analýza možností úpravy technologií pro příjem odpadů jako náhrady 
primárních surovin a možnosti podpory  

► Identifikace vhodných technologií k podpoře v rámci OPŽP  

► Specifické zmapování zařízení na zpracování biologicky rozložitelných odpadů 
rostlinného původu (tj. kompostárny a malá zařízení) v České republice a podle 
jednotlivých krajů České republiky a provedení analýzy stávající sítě zařízení 
a vyhodnocení potřebnosti podpory z OPŽP 2021–2027  

► Zařízení pro energetické využití odpadů  

► Aktualizace a analýza současného stavu zařízení pro energetické využití 
odpadů vycházející zejména z podkladového materiálu “Příprava podkladů pro 
oblast podpory odpadového hospodářství 2014–2020“  

► Návrh optimalizace sítě zařízení pro energetické využití odpadů v návaznosti 
na možnost podpory v OPŽP  
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► Analýza potenciálu dostupných technologií pro energetické využití odpadů v 
České republice, včetně ekonomického a regionálního vyhodnocení  

► Identifikace vhodných technologií k podpoře v rámci OPŽP  

► Zařízení na zpracování nebezpečných odpadů  

► Aktualizace a analýza současného systému nakládání s nebezpečnými 
odpady (včetně odpadů zdravotnických) vycházející zejména z podkladového 
materiálu “Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 
2014–2020“  

► Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady 
dle jednotlivých krajů České republiky  

► Návrh optimalizace sítě zařízení k nakládání s nebezpečnými odpady  

► Návrh vhodných zařízení k podpoře v souladu s legislativními, technickými 
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami a s ohledem na ekonomickou 
účelnost  

► Zařízení na zpracování kalů z ČOV  

► Aktualizace a analýza současného systému nakládání s kaly z ČOV 
vycházející zejména z podkladového materiálu “Příprava podkladů pro oblast 
podpory odpadového hospodářství 2014–2020“ a “Optimalizace nakládání 
s kaly z komunálních čistíren odpadních vod“  

► Vyhodnocení dostatečnosti sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV v České 
republice  

► Návrh optimalizace sítě zařízení k nakládání s kaly z ČOV  

► Návrh vhodných zařízení (včetně zařízení na získávání fosforu z kalů z ČOV) 
k podpoře v souladu s legislativními, technickými požadavky a nejlepšími 
dostupnými technikami a s ohledem na ekonomickou účelnost  

► Prevence vzniku odpadů:  

► Aktualizace a analýza současného stavu v oblasti předcházení vzniku odpadů v oblasti 
komunálních odpadů a v oblasti průmyslových odpadů vycházející z podkladového 
materiálu “Stanovení kritérií pro realizaci míst pro předcházení vzniku komunálních 
odpadů OPŽP 2014–2020“ a “Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového 
hospodářství 2014–2020“  

► Analýza potenciálu předcházení vzniku odpadů v oblasti komunálních odpadů  

► Vytipování a identifikace vhodných oblastí prevence vzniku odpadů k podpoře v rámci 
OPŽP 

► Specifické zmapování oblasti potravinových odpadů  
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