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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 2116/1 
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 Životním 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 
Životního 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 VISOH. Na základě analýzy stávající 
sítě navazuje zpracovaný návrh optimalizace sítě definovaných zařízení. 
 
Předloženou část zpracovalo Vysoké učení technické v Brně. 
 
Odhad budoucího množství toků odpadů tvořící komunální odpad (KO) je silně ovlivněn prognózou 
jejich materiálového využití (MV). Proto byla analýza zaměřena nejprve na ty odpady, které lze 
materiálově využít. Materiálově využitelné komunální odpady byly specifikovány celkem 100 
katalogovými čísly. Materiálové využití odpadu (MVO) je při nakládání označeno kódy nakládání, které 
jsou specifikovány v Příloze A: Kódy nakládání jako materiálové využití. Dále je jako MVO uvažován 
odpad exportovaný z ČR, od kterého je odečten odpad importovaný. 
 

Recyklační cíle EU podle (Směrnice EU 2018/851)
1
 se zaměřují na MV KO. EU stanovila minimální 

míru MV KO na: 

► 55 % v roce 2025, 

► 60 % v roce 2030, 

► 65 % v roce 2035. 

 
1

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o 
odpadech (Text s významem pro EHP). 
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Procentuální vyjádření MV KO (𝑀𝑉𝐾𝑂) se určuje poměrem: 
 

𝑀𝑉𝐾𝑂 =
∑ 𝑀𝑉𝑖𝑖∈𝐼

∑ 𝑃𝑖𝑖∈𝐼
, (1) 

 
kde 𝐼 značí množinu katalogových čísel (kat. č.) řazených ke KO. Jedná se o odpad odpad podskupiny 
1501 od obcí a odpad skupiny 20 od všech producentů. 𝑀𝑉𝑖 značí množství materiálově využitého 

odpadu 𝑖 a 𝑃𝑖 je produkce katalogového čísla 𝑖 s kódy nakládání A00, BN30, AN60. Kódy nakládání pro 
MV jsou uvažovány jako kódy označené „materiálové využití“ podle Přílohy A: Kódy nakládání. Dále je 
k MV přičten export z ČR a odečten import do ČR. Tímto přepočtem pro každé předmětné kat. č. se 
získá hodnota 𝑀𝑉𝑖 pro výpočet 𝑀𝑉𝐾𝑂.  
 
Podle určení 𝑀𝑉𝐾𝑂 způsobem uvedeným výše, bylo v ČR v roce 2018 materiálově využito 42,3 % KO. 
Přehled od roku 2010 je k dispozici v tab. 1. 
 
Tab. 1: Materiálové využití KO v letech 2010-2018, ČR (zdroj: ISOH, MŽP) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Materiálové využití KO 25,9 % 32,6 % 31,0 % 31,3 % 34,4 % 35,8 % 41,3 % 40,7 % 42,3 % 

Zdroj: VUT 

 
MV KO v ČR má od roku 2010 rostoucí trend.  
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2. Analýza trendu – základní scénář 0. 

Nejprve byla provedena jednoduchá analýza trendu produkce a MV KO na základě agregovaných dat 
pro celou ČR. Obr. 1 znázorňuje historická data MV KO a jejich trend do roku 2035, což je poslední rok 
nastavených cílů EU.   
V porovnání s recyklačními cíli EU (v obr. 1 znázorněno červeně) je patrné, že pokud bude pokračovat 
vývoj MV KO nastolený od roku 2010, není pravděpodobné dosažení potřebných recyklačních cílů ve 
stanoveném čase. Je nutné trend jako celek analyzovat včetně příspěvků dílčích hmotnostních toků a 
dále diskutovat podmínky a předpoklady, které ke splnění cílů povedou. 
 
Obr. 1: Trend materiálového využití KO 

 
Zdroj: VUT 

 
Celkové posouzení nakládání s odpady na úrovni ČR agreguje nakládání s odpady v rámci nižších 
územních celků (krajů, ORP, obcí). Proto byl dále modelován očekávaný vývoj produkce KO a jeho MV 
na úrovni ORP, krajů a ČR podle přístupu představeného v Příloze B: Přístup k prognóze produkce a 
nakládání s odpady. Byl tedy modelován trend produkce jednotlivých katalogových čísel řazených ke 
KO a současně modelován trend různých způsobů nakládání s těmito katalogovými čísly. Následně 
došlo k bilanci celého systému získaných trendových hodnot pro zachování vazeb hierarchie územního 
členění a nakládání s odpady na úrovni ČR (součet na nižších územních celcích se musí rovnat 
hodnotě na vyšším zemním celku, součet různých způsobů nakládání se musí rovnat produkci). 
Výsledky jsou založeny na historických datech z období 2010 až 2018 a liší se od projekcí uvedených 

v Plánu odpadového hospodářství České republiky vypracovaného v roce 2014
2
. 

 
Obr. 2 zobrazuje prognózu produkce KO na úrovni ČR, kde je očekáván rostoucí trend, a to až nad 
hodnotu 6 100 kt v roce 2035 (výsledek bilančního výpočtu, který je popsán v Příloze B). Dále na obr. 3 
je znázorněna prognóza MV KO na základě historických dat. Z těchto hodnot byl učiněn odhad 
procentuálního MV KO jako podíl množství materiálově využitého KO a jeho produkce (verifikovaný 
výsledek po bilanci oproti trendu uvedeného na obr. 1). Očekávaný vývoj je k dispozici na obr. 4. 
V porovnání s obr. 1 je vidět, že při zohlednění těchto vazeb je očekávaný vývoj procenta MV KO nižší 
a to asi o 3 % v posledním sledovaném roce 2035. 
 
  

 
2

 MŽP, 2014. Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015–2024. 
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Obr. 2: Prognóza produkce KO na úrovni ČR 

  
Zdroj: VUT 
 

Obr. 3: Prognóza materiálového využití KO na úrovni ČR 

  
Zdroj: VUT 
 

  

5100

5300

5500

5700

5900

6100

6300

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

P
ro

d
u
k
c
e
 K

O
 [

k
t]

Data

Trend

Bilance

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

M
a
te

ri
á
lo

v
é
 v

y
u
ž
it
í 

K
O

[k
t]

Data

Trend

Bilance



 
 
 

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

Obr. 4: Prognóza procentuálního materiálového využití KO na úrovni ČR, určeno podílem prognózy produkce a 
zpracování KO 

  
Zdroj: VUT 

 
Jednotlivá kat. č. odpadu představují rozdílný potenciál pro MV a tedy i rozdílný příspěvek k míře MV 
KO jako celku. V průběhu let 2010 až 2018 bylo posouzeno MV odpadu skupiny 20 po katalogových 
číslech, viz tab. 2, a doplněn je také očekávaný vývoj prognózy v letech 2025, 2030, 2035. KO 
zastoupený podskupinou 1501 zde není uveden, protože pro výpočet MV je uvažován veškerý tento 

odpad vyprodukovaný obcemi jako materiálově využitý
3
. Jak ukazuje tab. 2 některá kat. č. skupiny 20 

se materiálově nevyužívají, nebo zcela výjimečně. Naproti tomu MV některých kat. č. je vyšší než jeho 
vyprodukované množství. Mohlo zde dojít k chybě evidence. MV KO bylo určeno podle předpisu (1). 
 

 
3

 Vejnar P., Bulková G., Horáková E., Buda Šepel’ová G., Čejchan T., Grusman T., 2019, Matematické vyjádření výpočtu 
„soustavy indikátorů OH“ v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. 
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Tab. 2: Materiálové využití odpadu skupiny 20 v letech 2010-2018, ČR, po katalogových číslech 
Pozn. Zvýrazněna jsou kat. č., kde je využití v některém roce vyšší než 100%. 

  Data Prognóza 

Hmotnostní 
tok 

Kat. č. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025 2030 2035 

200101 Papír 118% 114% 100% 98% 94% 96% 102% 98% 104% 99% 99% 99% 

200102 Sklo 59% 101% 96% 106% 128% 106% 141% 138% 143% 100% 100% 100% 

200108 Bio-odpad 54% 45% 41% 40% 52% 50% 60% 46% 44% 54% 52% 55% 

200110 Textil 70% 73% 79% 85% 119% 111% 72% 66% 67% 96% 96% 96% 

200111 Textil 77% 73% 36% 74% 91% 101% 93% 88% 106% 87% 89% 85% 

200113 NO 2% 6% 2% 6% 6% 6% 19% 10% 37% 43% 49% 59% 

200114 NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200115 NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200117 NO 0% 9% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 38% 40% 57% 45% 

200119 NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200121 NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200123 NO 10% 46% 12% 9% 11% 3% 5% 0% 0% 37% 30% 28% 

200125 Bio-odpad 106% 31% 46% 18% 59% 93% 91% 88% 97% 95% 99% 98% 

200126 NO 54% 52% 52% 50% 62% 46% 54% 55% 63% 74% 71% 76% 

200127 NO 6% 10% 6% 12% 7% 23% 23% 22% 19% 90% 88% 82% 

200128 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200129 Ostatní 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200130 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 

200131 NO 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200132 NO 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200133 NO 106% 247% 109% 101% 111% 148% 144% 169% 205% 100% 100% 100% 

200134 Ostatní 7% 177% 105% 66% 48% 31% 44% 678% 118% 39% 41% 24% 

200135 NO 141% 175% 136% 14% 7% 4% 1% 0% 0% 64% 55% 43% 

200136 Ostatní 83% 104% 82% 52% 59% 49% 22% 26% 12% 87% 85% 73% 

200137 NO 0% 0% 0% 15% 3% 10% 9% 2% 9% 6% 4% 2% 

200138 Dřevo 26% 30% 81% 98% 93% 95% 104% 94% 95% 97% 99% 99% 

200139 Plast 54% 81% 81% 83% 78% 85% 94% 87% 93% 91% 91% 90% 

200140 Kov 66% 94% 81% 74% 81% 89% 91% 92% 92% 100% 100% 100% 

200141 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200199 Ostatní 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

200201 Bio-odpad 86% 88% 83% 89% 96% 93% 96% 93% 92% 94% 95% 96% 

200202 Ostatní 107% 136% 106% 74% 82% 61% 90% 58% 87% 100% 100% 100% 

200203 Ostatní 1% 9% 2% 1% 2% 6% 6% 7% 6% 74% 74% 71% 

200301 SKO 1% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 

200302 Ostatní 1% 3% 3% 10% 20% 20% 20% 22% 21% 32% 25% 22% 

200303 Ostatní 42% 42% 43% 43% 46% 44% 49% 44% 48% 47% 48% 52% 

200306 Ostatní 10% 17% 8% 7% 10% 14% 12% 26% 16% 85% 95% 95% 

200307 OO 5% 5% 7% 9% 14% 17% 17% 17% 19% 21% 22% 24% 

200399 Ostatní 0% 38% 2% 3% 18% 22% 19% 15% 17% 16% 15% 16% 

Zdroj: VUT 

 
Následující Tab. 3 shrnuje MV KO v roce 2018 po rozčlenění kat. č. do toků a subtoků. 
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Tab. 3: Procento materiálového využití KO – rozčlenění do toků/subtoků 

Frakce odpadu Katalogová čísla Materiálové využití v roce 2018 [%] 

Bio-odpad 200108, 200125, 200201 92,6 

Kov a kovové obaly 150104, 200140 92,2 

Objemný odpad 203007 18,8 

Papír a papírové obaly 150101, 200101 103,2 

Plast a plastové obaly 150102, 200139 95,4 

Sklo a skleněné obaly 150107, 200102 129,8 

Textil, oděvy a textilní obaly 150109, 200110, 200111 81,7 

Dřevo 150103, 200138 95,1 

SKO 200301 4,1 

Nebezpečné odpady 
200113, 200114, 200115, 200117, 200119, 
200121, 200123, 200126, 200127, 200131, 
200132, 200133, 200135, 200137 

28,1 

Ostatní mat. využitelné 
150105, 150106, 200128, 200129, 200130, 
200134, 200136, 200141, 200199, 200202, 
200203, 200302, 200303, 200306, 200399 

57,8 

Zdroj: VUT 

 
Zhodnocení prognózy na základě trendu pro jednotlivé hmotnostní toky z pohledu MV ukazuje tab. 4. 
Kompletní výsledky pro jednotlivá katalogová čísla včetně vstupních dat jsou v příloze: Příloha C: 
Výsledky prognózy KO.xlsx. 
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Tab. 4: Prognóza do roku 2035 na základě trendu dat 2010–2018 

 

Produkce. 
2018 
[kt/r] 

Materiálové 
využití, 2018 
[kt/r] 

Procento 
materiálovéh
o využití, 
2018 

Zhodnocení trendu do roku 
2018 

Zhodnocení trendu prognózy 
(po 2018) 

Komentář k potenciálu dalšího 
zvyšování míry materiálového 
využití KO v následujícím 
období (do roku 2035) 
 

Papír a papírové obaly 539,7 557,2 103,2 % 

Produkce ve sledovaném období 
od roku 2010 rostla průměrně 
o 4 % ročně, největší nárůst byl 
zaznamenán mezi lety 2010 a 
2011. V období 2011-2015 téměř 
stagnace. MV v průměru 
meziročně roste o 2 %. Avšak jsou 
zaznamenány i roky poklesu. 
Procentuální MV od roku 2010 
kleslo o 10 %. 

Podle prognózy očekáváme do 
roku 2035 téměř 16 % nárůst 
produkce, avšak pouze 11 % 
nárůst MV z pohledu absolutního 
množství 

Svým množstvím se jedná o 
významný proud s vysokou mírou 
MV, kterou je nutné do budoucna 
udržet. Produkce papíru podle 
historických dat roste rychleji než 
jeho MV. Trend procentuálního MV 
tedy klesá -> potenciál pro 
navýšení ve scénáři projekce 

Plast a plastové obaly 163,9 156,3 95,4 % 

Produkce plastů roste v průměru o 
5 % ročně od roku 2011. Absolutní 
množství MV vykazuje rychlejší 
nárůst – v průměru 8 %. 

U produkce i MV plastů se 
očekává v budoucnu další růst. Do 
roku 2035 až o 39 % v porovnání 
s daty z roku 2018. Růst MV se 
očekává o 36 % od roku 2018 do 
2035. 

Procentuální MV plastů vzrostlo 
z 66 % v roce 2010 na 95 % 
v roce 2018. Celkové množství 
tohoto toku je poměrně malé a 
jeho změna ovlivňuje celkovou 
míru MV KO jen řádu desetin 
procentních bodů. Přesto lze 
diskutovat opatření, která povedou 
k nárůstu produkce tohoto toku. 

Sklo a skleněné obaly 151,4 196,6 129,8 % 

Produkce skla vykazuje 
dlouhodobě růst, avšak 
významněji narůstá množství MV 
skla. Od roku 2011 do 2018 
vzrostla produkce skla o 16 % a 
MV skla o 50 %. Od roku 2013 
doposud přesahuje MV 100 % 
produkce. 

Produkce skla podle historických 
dat očekává významný nárůst, a to 
i o více než 40 % do roku 2035. 

MV využití skla se pohybuje okolo 
100 %. Z pohledu navýšení míry 
MV KO tedy nepředstavuje 
významný potenciál. Tento proud 
bude přispívat k MV KO pouze v 
případě, že se bude zvyšovat jeho 
výtěžnost. 

Bio-odpad 827,0 766,0 92,6 % 

Produkce bio-odpadu vykazuje 
dlouhodobě růst. Nejprudší 
v období 2013-2016 (v průměru 27 
%). Následuje významné 
zpomalení růstu. MV téměř 
kopíruje vývoj produkce se 
zpomalením růstu po 2016. 

Bio-odpad v posledních dvou 
letech významně zpomalil růst 
produkce a tím i MV. Avšak podle 
celé řady historických dat je 
prognózován další růst a to o cca 
36 % do roku 2035. Další roky dat 
ukáží, jestli zpomalení souvisí 
s vyčerpáním potenciálu separace. 

Jedná se o významný tok, který je 
dnes MV. MV bio-odpadu se za 
současných podmínek očekává 
více než 96 % v roce 2035. Další 
potenciál, který v záklandím 
scénáři není zahrnut je 
významnější rozšíření 
sparovaného sběru kuchyňských 
odpadů z domácností. Část tohoto 
toku se energeticky využívá a 
přesměrování toku by mohlo vést 
k navýšení MV KO. 



 
 
 

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

SKO 2807,4 115,1 4,1% 
Podíl MV je velmi nízký. MV velmi 
mírně vzrůstá či spíše stagnuje 

Produkce SKO dlouhodobě klesá. 
I přes očekávaný nárůst jeho MV 
se jedná o minoritní množství (do 
roku 2035 odhadováno na 6 %). 

Z pohledu množství se jedná o 
dominantní hmotnostní tok, který 
se materiálově nevyužívá. Trend 
v základním scénáři nepočítá 
s výrazným dalším nárůstem. 
Dosažení MV SKO je technicky 
obtížně proveditelné. 

Objemný odpad 613,7 115,2 18,8% 

Historická data produkce OO od 
roku 2015 změnila trend. Do 
tohoto období produkce klesala (v 
průměru asi 3 % ročně), od roku 
2015 množství produkovaného 
OO roste (v průměru asi 6 % 
ročně). MV OO zaznamenalo 
výrazný nárůst MV v roce 2014. 
Od té doby mírně stoupá. 

OO od roku 2010 ukázalo 
potenciál pro MV, které vzrostlo 
z 5 % na 19 %. Podle historických 
dat do roku 2035 se očekává 
nárůst na 24 %.  

OO představuje asi 10 % KO a 
v současnosti je pouze 19 % 
materiálově využíváno. Zde 
existuje značný potenciál pro 
navýšení MV, pokud to vlastnosti 
odpadu a technologická omezení 
dovolí. Bude zahrnuto ve scénáři 
projekce. 

Kov a kovové obaly 319,5 294,5 92,2 % 
Produkce kovů má velmi 
proměnlivý charakter bez zjevného 
trendu. Totéž platí o MV. 

Pro další vývoj se očekává mírně 
klesající trend, který byl nastolený 
skokovou změnou v roce 2015. 

Produkce kovů je těžko 
prognózovatelná, nevykazují 
přesvědčivý trend. Pro MV KO se 
jedná o významný tok, u kterého je 
předpoklad, že by měl být i nadále 
MV. Procentuální MV se očekává 
nad 95 %. 

Ostatní KO 357,4 242,7 67,9 % 
Produkce ostatních složek osciluje 
okolo své průměrné hodnoty. MV 
vykazuje mírně rostoucí trend. 

Prognóza produkce ostatních 
složek KO je blízká průměrné 
hodnotě historických dat. U MV se 
očekává růst ze současných 68 % 
až na asi 84 % do roku 2035. 

Z pohledu absolutního množství 
produkovaného odpadu se jedná o 
nezanedbatelný odpadový tok. Ve 
scénáři projekce lze blíže 
analyzovat.  

KO jako celek 5780,1 2443,5 42,3 % 

Produkce KO z dlouhodobého 
hlediska vykazuje rostoucí trend. 
Mezi lety 2010-2018 vykázala 8% 
nárůst. MV KO za posledních 5 let 
roste a to v průměru o 7,5 % 
každý rok. 

Dle prognózy se očekává nárůst 
produkce KO do roku 2035 asi o 
7 %. Rychlejší nárůst je 
prognózován pro MV a to asi  
o 24 %.   

 

Zdroj: VUT 
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Komentář k prognóze je proveden k jednotlivým komoditám: 
 
Papír a papírové obaly 
 
Prognóza trendu očekává nárůst množství vyprodukovaného papíru asi o 16 %. Množství materiálově 
využitého papíru roste podle trendu v historických datech pomaleji, do roku 2035 asi o 11 %. 
Procentuální MV papíru je podle prognózy téměř 100 %. Z pohledu navýšení MV KO představuje papír 
potenciál v případě vyšší separace této frakce odpadu z SKO. 
 
Aspekty a opatření v oblasti prevence:  

► Vyšší míra použití papírového jednorázového obalového materiálu s ohledem na hygienická 
opatření. 

► Vysoká elektronizace domácností, informačních medií, reklamní a propagační činnosti, vyšší 
míra opětovného použití knih, časopisů apod. 

 
Vliv prevence na bilanci tohoto toku je zanedbatelný. Obsah papíru v SKO je poměrně nízký (8,7 %, viz 
obr. 6), pokles v SKO je omezený a odráží se ve vzrůstajícím množství toku separovaného papíru.  
 
Plast a plastové obaly 
 
Vykazované MV plastu je v současnosti asi 95 %. Trend předpokládá nárůst množství produkce plastu 
o téměř 40 % do roku 2035, tj. celkem asi o 63 kt.  
 
Z pohledu prevence je nutné do budoucnosti akcentovat: 

► Vyšší míru použití plastového jednorázového obalového materiálu s ohledem na hygienická 
opatření.  

► Určité snížení produkci plastů s ohledem na implementaci směrnice 2019/904.  

► Vyšší míra použití opětovně použitelného zboží (zejména obaly).  

► Vyšší míra re-use plastových předmětů. 

 
Vliv prevence na bilanci tohoto toku je zanedbatelný.  
 
Vykazované MV plastů je asi 95 %. Přesto pouze cca polovina plastů je recyklována. Tento podíl může 
klesat s ohledem na nezájem trhu o recyklát z důvodů nízké ceny ropy.  Je nutné zvážit rovněž vliv 
klimatických změn – zvyšující se průměrná teplota a extremní teplotní výkyvy mohou mít vliv na vyšší 
výskyt plastových lahví od nápojů, jejichž míra separace a využití je obecně vysoká. Další změnu ve 
způsobu využívání plastu může přinést chemická recyklace, tzv. koncept waste-to-chemicals, který je 
popsán v části alternativních technologií EVO. 
 
Obsah plastů v SKO je poměrně nízký (10,1 %), pokles v SKO je omezený a odráží se ve vzrůstajícím 
množství toku plastů.  
 
Sklo a skleněné obaly  
 
Produkce skla trvale mírně roste. Z pohledu prevence může být vnímáno jako pozitivní scénář, kdy 
reflektuje zvýšený zájem o skleněné dobře recyklovatelné obaly (na opětovné použití) na úkor obalů 
z obtížně recyklovatelných plastů (např. lokální zálohové systémy). 
 
Obsah skla v SKO je zanedbatelný (4,0 %). Veškeré sklo bývá MV, nepředstavuje tedy potenciál pro 
zvyšování recyklace.  
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Objemný odpad 
 
Produkce objemného odpadu zaznamenala okolo roku 2015 změnu trendu a od tohoto roku vykazuje 
nárůst, který byl dále prognózován až do roku 2035. Změna trendu mohla být vyvolána změnou 
ekonomické situace, kdy vyšší produkce OO může reflektovat zvyšující se úroveň obyvatelstva. 
V případě MV objemného odpadu se očekává podle prognózy růst ze současných 17 % na asi 24 %.  
Z pohledu prevence reflektuje podporu vzniku re-use konceptů. Současně trend zohledňuje očekávaný 
dopad eko-designu výrobků.  
 
Kov a kovové obaly 
 
Produkce kovů nevykazuje zřejmý trend v průběhu let. Je pravděpodobné, že jeho produkce reaguje 
na jiné proměnné jako je výkupní cena suroviny. Kovy tvořily SKO asi z 2,5 % v roce 2018. Jedná se 
tedy o minoritní složku SKO.  
 
Textil 
 
Produkce textilního odpadu v rámci KO je velmi nízká, asi 0,5 % produkce KO v roce 2018. SKO je 
tvořeno 2,1 % textilu. Jedná se tedy o minoritní složku KO a z pohledu plnění cílů EU nepředstavuje 
potenciál pro významné navýšení MV. K mírnému nárůstu by mohlo dojít převedením současného toku 
mimo režim odpadů do režimu odpadů v souvislosti s povinností zajištění sběru textilu a oděvů od 1. 1. 
2025. 
 
Bio-odpad 
 
Produkce bio-odpadu výrazaně roste stejně jako jeho MV. Je nutné sledovat vliv, kdy domácí a 
komunitní kompostování snižuje produkci bio-opadu a jeho MV. Pesimistickým scénářem z pohledu 
prevence je situace, kdy dojde k omezení domácího kompostování na úkor separovaného sběru - 
snížení zájmu o domácí kompostování.  
 
Pozitivním aspektem prevence mohou být nová opatření proti plýtvání potravinami (nastavení účinných 
opatření proti plýtvání potravinami k dosažení cílů udržitelného rozvoje), případně ekonomický vývoj 
bude částečně sám regulovat nižší spotřebu (zvýšení cen energií a potravin může automaticky 
zapříčinit snížení výskytu nespotřebovaných potravin). Dále pozitivním trendem by bylo minimálně 
udržení současného stavu domácího kompostování, jeho rozšíření vč. přesměrování netypické 
zástavby pro domácí kompostování k domácímu/komunitnímu kompostování.  Dále zvýšení chovu 
domacího zvířectva, související se zvyšováním cen potravin, příp. změnami životního stylu, může 
zapříčinit menší množství sečené trávy, stejně tak i vliv klimatických změn.  
 
Současný exponenciální nárůst bio-odpadu vynucuje použití specifického přístupu k modelování 
prognózy. Je evidentí, že produkce nebude vzrůstat dlouhodobě, dojde k nasycení a následnému 
zpomalení růstu. Tento stav je modelován pomocí logistické (S) křivky, která je založena na stanovení 
teoretického potenciálů (viz tab. 5). 
 
Produkce bio-odpadu s kat. č. 200201 zaznamenala změnu trendu v historických datech na základě 
implementace Vyhlášky č. 321/2014 Sb. z roku 2014. Obcím tak byla stanovena povinnost umožnit 
separaci bio-odpadu. Tato frakce odpadu zahrnuje odpad kuchyňský z domácností a odpad ze zahrad. 
Maximální (teoretický) potenciál separace bio-odpadu je tak významně ovlivněn typem zástavby 
daného území. Uvažovaný potenciál separace bio-odpadu na základě zástavby je v tab. 5. Uvažovaný 
potenciál nerozlišuje zda se jedná o produkci v rámci separovaného sběru nebo odhad produkce 
vykázané v rámci předcházení vzniku biodpadů (domácí a komunitní kompostování). V případě sídlištní 
zástavby je potenciál dán množstvím bio-odpadu v SKO. V případě venkovské a vilové zástavby se 
navíc započítává zahradní odpad (vč. bio-odpadu z údržby parků a zeleně přepočítaný na os. a rok). 
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Tab. 5: Maximální teoretický potenciál separace bio-odpadu s kat. č. 200201 podle typu zástavby 

 
Zástavba sídlištní a bytové domy 
>8 obyvatel na č.p. 

Venkovská zástavba (plus vilová městská) 
1-8 obyvatel na č.p. 

Kuchyňský odpad 60 kg/os a rok 60 kg/os a rok 

Zahradní odpad - 140 kg/os a rok 

Potenciál separace odpadu 200201 60 kg/os a rok 200 kg/os a rok 

Zdroj: VUT 

 
Plnění odhadovaného potenciálu separace bio-odpadu dle tab. 5 (60 kg/os a rok zástavba sídlištní a 
zástavba bytových domů, 200 kg/os a rok venkovská a vilová) na úrovni ORP je značně rozdílné, viz 
tab. 5. Medián plnění potenciálu pro ORP je asi 46 %. Celkem 7 ORP v roce 2018 dosáhlo potenciálu 
separace. Přesto pro většinu ORP přestavuje současná separace prostor pro navýšení.  
 
Obr. 5: Plnění potenciálu separace, data 2018, úroveň ORP (zdroj: ISOH) 

 
Zdroj: VUT 

 
Statistické zpracování dostupných dat agregovaných na územní celek neprokázalo významnou 
závislost mezi rostoucím množství separovaného bio-odpadu a poklesem SKO. Předpokládá se, že 
v historických datech se projevil pouze zahradní bio-odpad, který vede k růstu celkové produkce KO, 
protože se projevuje jako nový odpadový proud. Tab. 7 zachycuje výsledky prognózy bio-odpadu (kat. 
č. 200201) na základě analýzy trendu historických dat, kdy se očekává produkce 1051 kt. V tomto 
výstupu se neprojevila separace gastroodpadů z domácností. 
 
Analýza dostupných dat neprokázala závislost mezi nárůstem bio-odpadu a poklesem SKO. Bio-odpad 
vzniká dominantně jako nový odpadový tok a je tvořen zejména zejména rostlinným bio-odpadem. 
Prognózy tedy zahrnují pouze rostlinný bio-odpad ze zahrad. 
 
Směsný komunální odpad 
 
Produkce klesá velmi pomalu. MV SKO je dle vykazování minimální, což souvisí s obtížnou technickou 
proveditelností.  Vliv opatření v oblasti prevence na produkci SKO je minimální. Příležitost poklesu SKO 
spočívá v rozšiřování a plošném zavádění sep. sběru kuchyňského bio-odpadu a v oblasti prevence, 
kdy se podaří snížit plýtvání potravinami. 
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Obr. 6: Skladba domovního odpadu SKO v ČR v roce 2018 (vážený roční průměr, hodnoty jsou uvedeny v % 

hm.), Zdroj: EKO-KOM
4
, 2019 

Zdroj: VUT 

 
Zhodnocení prognózy vycházející z analýzy trendu 
 

► Celkové množství KO roste.  

► Na růstu ve sledovaném období 2018 až 2035 se podílí nasledující frakce: 

► Papír – nárůst o 85 kt 

► Plast – nárůst o 63 kt 

► Dřevo – nárůst o 31 kt 

► Sklo – nárůst o 69 kt  

► Textil – nárůst o 17 kt 

► Bio-odpad – nárůst o 294 kt 

► Objemný odpad – nárůst o 60 kt 

► Frakce, podílející se na poklesu: 

► SKO – pokles o 140 kt 

► Kovy – pokles o 115 kt 

 
Prognóza vychází z trendu historických dat v posledním období, které bylo ovlivněno dlouhodobým 
ekonomickým růstem ČR, kdy HDP rostlo. Tento trend se přenáší i do prognózy a nárůstu produkce. 
Pozitivním trendem je, že neroste množství SKO, což lze přisoudit určitému efektu prevence a rostoucí 
primární separaci občany.  
 

 
4

 EKO-KOM, 2019, Skladba směsného komunálního odpadu z domácností ČR. Dostupné z: 
https://www.ekokom.cz/news/715/212/Skladba-smesneho-komunalniho-odpadu-z-domacnosti-cR 

https://www.ekokom.cz/news/715/212/Skladba-smesneho-komunalniho-odpadu-z-domacnosti-cR
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Souhrná prognóza produkce a materiálového využití KO je k dispozici v tab. 6. Produkce KO na základě 
historických dat očekává růst a to asi o 6 % do roku 2035 od posledního roku historických dat. MV KO 
v historických datech vykazuje taktéž růst, avšak za současných podmínek se očekává MV asi 49 % 
do roku 2035. Je tedy patrné, že za současných podmínek promítnutých v historických datech nevede 
MV KO ke splnění cílů EU, který je pro rok 2035 65 %. Aby bylo možné míry MV 65% dosáhnout, je 
zapotřebí přistoupit k zásahům do stávajícího systému. Text níže, kap. 3, popisuje přístup k projekci 
produkce a nakládání s KO motivovaný snahou dosáhnout cílů EU. 
 
 
Tab. 6: Data a prognóza produkce a materiálového využití KO 

 Data Prognóza 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2025 2030 2035 

Produkce [kt] 5360 5387 5191 5166 5322 5272 5610 5689 5780 5831 6030 6127 

Materiálové využití [kt] 1386 1756 1610 1619 1833 1887 2318 2315 2444 2625 2668 2984 

Materiálové využití % 26% 33% 31% 31% 34% 36% 41% 41% 42% 45% 47% 49% 

Cíl EU – MV KO %          55% 60% 65% 

Zdroj: VUT 
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3. Projekce produkce a materiálového využití KO – expertní 
odhad 

Na základě historických dat, které odráží současné nastavení odpadového hospodářství v ČR, není 
předpokládáno splnění recyklačních cílů EU (Směrnice EU 2018/851), viz kap. 2. Je proto vhodné zvážit 
opatření, vedoucí k růstu procentuálního MV KO. Text v této části popisuje projekci produkce a 
zpracování KO. Projekce vychází ze základního scénáře, který je výsledkem prognózy, a je doplněna 
o celkem 5 opatření. Kombinací těchto opatření je možné navrhnout scénář, který zajistí dosažení  
65 % MV KO v roce 2035. Nastavení opatření vychází z expertního názoru korigující zejména reálnost 
naplnění daného scénáře. Byl vytvořen ve spolupráci řešitelského týmu a průběžně konzultován se 
zadavatelem. V rámci projekce jsou uvažovány následující opatření: 
 

► Opatření 1. Rozšíření sběru kuchyňského bio-odpadu. 

► Opatření 2. Zvýšení separace frakcí SKO. 

► Opatření 3. Zvýšení recyklace vybraných toků. 

► Opatření 4. Zahrnutí kovů ze zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) jako MV. 

► Opatření 5. Změna evidence vybraných katalogových čísel – odpad od občanů. 

 
Níže jsou komentována jednotlivá opatření 1 až 5, včetně jejich předpokladů a očekávaného dopadu 
na MV KO.  
 

3.1 Opatření 1. Rozšíření sběru kuchyňského bio-odpadu 

Scénář 1, který bude analyzován, bude reflektovat předpokládanou změnu dominantní složky  
bio-odpadu.  
 
Opatření 1 vychází z předpokladu, že separací kuchyňských odpadů dojde k odklonění bio-odpadu 
z SKO. Tento předpoklad je podložen daty z několika obcí, které zavedly separovaný sběr kuchyňských 
bio-odpadů viz níže. Bude uvažován rozšířený separovaný sběr kuchyňského bio-odpadu, který se tím 
odkloní z SKO.  
 
Pro projekci produkce bio-odpadu byla uvažována projekce optimistického vývoje separace bio-odpadu 
a prevence. Kritéria projekce jsou následující: 
 
Separace bio-odpadu pro projekci: 

► 175 kg/os a rok pro venkovskou zástavbu (140 kg/os a rok zahradní odpad, 35 kg/os a rok 
kuchyňský odpad), 

► 15 kg/os a rok pro městskou zástavbu (pouze kuchyňský odpad). 

Prevence vzniku odpadu pro projekci: 

► snížení produkce bio-odpadu o 5 kg/os a rok oproti vývoji bez zohlednění prevence. 

 
Výsledky prognózy na základě trendu a projekce Scénáře 1 pro bio-odpad jsou v tab. 7. Množství 
kuchyňského bio-odpadu je připočteno ke kat. č. 200201, což předpokládá, že kuchyňský bio-odpad je 
sbírán společně s rostlinným v jednom systému sběrných nádob (splnění podmínky 50 %).  Alternativně 
může být kuchyňský bio-odpad sbírán odděleně a získané množství by zvýšilo produkci kat. č. 200108.  
 
Kritéria projekce ve Scénáři 1 ovlivňují pouze odpad od občanů, z tohoto důvodu není změna 
v prognóze a projekci firemního odpadu. Produkce odpadu 200201 od občanů vzrostla ve Scénáři 1 o 
266 kt oproti prognóze na základě analýzy trendu. Scénář 1 na základě definovaných kritérií snižuje 
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očekávanou produkci SKO, důvodem je přesun kuchyňského odpadu z SKO do separovaných složek 
a prevence vzniku odpadu. 
 
Tab. 7: Výsledky prognózy a projekce bio-odpadu (kat. č. 200201), výhled roku 2035 

 Prognóza – analýza trendu Scénář 0 Projekce – Scénář 1 

 

Separace: 140  kg/os zástavba 
venkovská a vilová městská 

 

Separace: 175 kg/os 
venkovská zástavba (plus vilová 
městská) 
15 kg/os a rok  
zástavba sídlištní a bytové domy 
Prevence: 5 kg/os a rok 

200201 firemní [kt] 
Prognóza 2035 

230 230 

200201 obecní [kt] 
Prognóza 2035 

822 1088 

Celkem produkce 200201 [kt] 
Prognóza 2035 

1051 1317 

Produkce SKO [kt] 
Prognóza 2035 

2668 2349 

Materiálové využití 200201 [kt] 
Prognóza 2035 

1009 1261 

Materiálové využití 200201 [%] 
Prognóza 2035 

96 % 96 % 

Zdroj: VUT 

 
Bio-odpad (kat. č. 200201) je složen ze dvou základních proudů – odpad zahradní a kuchyňský. 
Scénář 1 zavádí separaci kuchyňského bio-odpadu od občanů, který se v současnosti vyskytuje v SKO. 
Obr. 7 znázorňuje možný vývoj bio-odpadu od občanů podle Opatření 1 v rámci Scénáře 1 s rozlišením 
zahradního a kuchyňského odpadu. V roce 2035 je dosaženo produkce 1088 kt od občanů.  
 
Obr. 7: Prognóza a projekce produkce kat. čísla 200201 do roku 2035 od obcí, rozlišení zahradního a 
kuchyňského bio-odpadu, úroveň ČR 

 
Zdroj: VUT 

 
Oproti prognóze na základě trendu došlo na základě Opatření 1 k navýšení separace bio-odpadu (kat. 
č.  200201, popř. 20 01 08 ) asi o 266 kt. Prognóza i projekce tohoto katalogového čísla od všech 
producentů do roku 2035 je na obr. 8. 
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Obr. 8: Prognóza a projekce produkce kat. čísla 200201 do roku 2035 

 
Zdroj: VUT 

 
Scénář 1 zahrnující separaci a prevenci vzniku bio-odpadu má pozitivní dopad na MV KO. Oproti 
prognóze, která modeluje očekávaný vývoj na základě současných podmínek došlo k navýšení MV KO 
o 5 %, viz tab. 8. 
 
Tab. 8: Plnění cíle MV KO podle Opatření 1 

 Produkce KO [kt] MVO [kt] MVO [%] 

Cíl EU 2035   65 % 

Základní scénář, zdroj: 
vut 
 

6127 2984 48,7 % 

Projekce bio-odpadu -53 +256  

Zohlednění projekce bio-
odpadu (1. scénář) 

6074 3240 53,3 % 

Zdroj: VUT 

 

3.2 Opatření 2. Zvýšení separace ostatních složek z SKO  

Navýšení MV KO je možné dosáhnout zvýšením míry jejich vytřídění z SKO Odhad složení SKO v roce 
2018 za ČR je k dispozici na obr. 6. Bio-odpad byl řešen separátně v rámci Opatření 1, proto zde 
nebude uvažován znovu. Ze zbývajících složek SKO (bez bio-odpadu) mají pro navýšení MV potenciál 
tyto složky: papír, plast, sklo, kovy a textil. V tomto opatření je uvažováno navýšení separace složek 
z SKO o 40 %. Hodnota 40 % navýšení separace MV složek SKO je stanovena na základě expertního 
odhadu. Tedy každá ze zmíněných složek, která se dnes nachází v SKO bude v rámci tohoto opatření 
separována ze 40 %. Vliv na MV KO je po složkách zobrazen v tab. 9. Předpokládá se, že cíle bude 
dosaženo kombinací: a) zvýšenou efektivní primární separací u občanů (osvěta, intenzifikace sítě, 
změna značení obalů apod.). b) částečným dotříděním SKO v moderních automatizovaných linkách v 
rámci center překládky a úpravy odpadů. 
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Tab. 9: Zvýšení separace složek SKO, vliv na MV KO 

Hmotnostní 
tok 

Kat. č. 

Produkce 2035 
podle 
základního 
scénáře [kt] 

MV 2035 podle 
základního 
scénáře [%] 

Množství 
v SKO 2035 [kt] 

Navýšení 
separace 
oproti 
základnímu 
scénáři [kt] 

MV vlivem 
zvýšené míry 
separace [kt] 

Papír 150101, 200101 625 621 232 93 92 

Plast 150102, 200139 227 213 269 108 101 

Sklo 150107, 200102 214 214 107 43 43 

Kovy 150104, 200140 205 205 67 27 27 

Textil 
150109, 
200110, 200111 

50 46 56 22 21 

SKO 200301 2668 162  -292 -18 

Zdroj: VUT 

 
Při 40 % navýšení separace z SKO frakcí uvedených v tab. 9 se podpoří jejich MV. Předpokládá se 
totožné procentuální MV, jako v základním scénáři. Za těchto předpokladů je možné MV KO navýšit o 
265 kt, viz tab. 10. Při současném zapojení Opatření 1 a 2 MV KO v roce 2035 stoupne na 57,7 %.  
 
Tab. 10: Plnění cíle materiálového využití KO podle prognózy a kombinace opatření 1 a 2 

 Produkce KO [kt] MVO [kt] MVO [%] 

Cíl EU 2035   65 % 

Základní scénář, zdroj: vut 
 

6127 2984 48,7 % 

Projekce bio-odpadu (1. scénář) -53 +256  

Projekce separace z SKO (2. scénář) 0 +265  

Zohlednění projekce bio-odpadu (1. scénář) 6074 3505 57,7 % 

Zdroj: VUT 

 
Princip Opatření 2 je založen na přesunu materiálově využitelného odpadu z SKO do separovaných 
složek. V průběhu času tak dochází ke změně složení SKO nebo změně složení výstupu z dotřídění. 
Pro základní scénář je uvažováno konstantní složení SKO, které bylo stanoveno pro poslední rok 
s dostupnými daty, tedy 2018, viz obr. 6. Protože podle základního scénáře se očekává úbytek 
produkovaného SKO, na základě předpokladu o jeho složení ubývají všechny složky současně,  
viz obr. 9. 
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Obr. 9: Prognóza produkce SKO a jeho složení podle základního scénáře, 2019–2035, úroveń ČR 

 
Zdroj: VUT 

 
Zásahem do separace v Opatření 2 dojde ke změně složení SKO, protože dochází k odklonu některých 
složek do odpadu separovaného, viz obr. 10.  
 
Obr. 10: Prognóza produkce SKO a jeho složení podle scénáře se zvýšenou separací SKO, 2019–2035, úroveň 
ČR 

 
Zdroj: VUT 
 

3.3 Opatření 3. Zvýšení recyklace 

Scénář zabývající se zvýšenou recyklací uvažuje vyšší MV vybraných frakcí KO oproti očekávanému 
MV podle základního scénáře. Současně se předpokládá vývoj produkce těchto frakcí podle základního 
scénáře. Jako odpady vhodné pro tento scénář byly stanoveny: objemné odpady (kat. č. 200307), uliční 
smetky (kat. č. 200303) a bio-odpad (kat. 200201). Jedná se o takové odpady, které mají v rámci 
produkce KO významné zastoupení, dnes se materiálově využívají a současně je možné jejich MV dále 
navýšit. Pro dosažení cíle EU v roce 2035 je uvažováno navýšení MV o 30 % z původních 24 % pro 
OO, o 30 % z původních 52 % pro uliční smetky (základní scénář). Dále bio-odpad s kat. č. 200201 
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podle základního scénáře předpokládá MV z 96 %. V rámci Scénáře 3 je uvažováno MV kat. č. 200201 
s navýšením o 4 %, tedy na 100 %. Jedná se o odpad, který je pro MV využití vhodný a současně 
historická data ukazují jeho růst. Opatření však znamená přesměrování toku např. ze zařízení s kódem 
nakládání R1 (bioplynové stanice) do zařízení pro MV (kompostárny). Při navýšení recyklace těchto 
kat. č. se očekává zvýšení MV KO o 232 kt viz tab. 11.  
 
Tab. 11: Zvýšení recyklace vybraných složek KO, vliv na MV KO 

Hmotnostní tok Kat. č. 
Produkce 2035 
[kt] 

MV 2035 [kt] 

Procento MV 
podle Opatření 3 
v roce 2035 [%] 

MV po navýšení 
recyklace 2035 
[kt] 

Bio-odpad* 200201 1317 1262 100 % 1317 

Objemný odpad 200307 674 161 54 % 202 

Uliční smetky 200303 100 52 82 % 30 

Zdroj: VUT 
 

Pozn. Bio-odpad je v tab. 11 uvažován v podobě projekce po navýšení separace kuchyňského 
odpadu (Opatření 1). 
 
 
Při zohlednění všech dosavadních opatření, tedy Opatření 1až 3, se očekává MV KO 3790 kt. Toto 
množství odpovídá 62,4 % MV KO.  
Tab. 12: Plnění cíle materiálového využití KO podle prognózy a scénářů 1, 2 a 3 

 Produkce KO [kt] MVO [kt] MVO [%] 

Cíl EU 2035   65,0 % 

Základní scénář, zdroj: vut 
 

6127 2984 48,7 % 

Projekce bio-odpadu  
(Opatření 1) 

-53 +256  

Projekce separace z SKO  
(Opatření 2)  

0 +265  

Projekce zvýšení recyklace (Opatření 3) 0 +284  

Zohlednění Opatření 1, 2 a 3 6074 3790 62,4 % 

Zdroj: VUT 

 

3.4 Opatření 4. MV kovů ze ZEVO 

SKO představuje významný proud KO, avšak jeho MV je velmi nízké – asi 4 % v roce 2018. V případě 
jeho energetického využití však lze na výstupu ze zařízení vyseparovat kovy, které jsou vhodné dále 
pro MV. Touto cestou je možné dojít k dalšímu využití SKO. V roce 2018 bylo SKO tvořeno asi 2,5 % 
kovů, jednalo se tedy asi o 70 kt kovů obsažených v SKO.  Opatření 4. se bude věnovat MV kovů ze 
ZEVO. V důsledku očekávaného poklesu produkce SKO, lze předpokládat také pokles množství kovů 
v SKO, do roku 2035 asi na 67 kt podle prognózy. Navýšení produkce kovů na základě tohoto Scénáře 
4 je podle očekávaného množství kovů v SKO asi 67 kt, viz tab. 13. MV KO je tak možné navýšit  
o 67 kt, protože MV kovů se dle prognózy očekává až 100 %. V případě, že část SKO nebude využita 
v ZEVO přímo, ale bude vytříděna v zařízeních pro výrobu TAP, je reálné, že třídící zařízení budou 
vybavena technologií pro separaci železných a neželezných kovů. Účinnost konvenčních procesů pro 
využití kovů ze škváry ze ZEVO je vysoká, bežně dosahuje až 95 %. Účinnost separace neželezných 
kovů se pohybuje v rozmezí 40 až 65 %. Jejich výskyt je ale o řád nižší než v případě železných kovů, 
proto neželezné kovy nemají zásadní vliv na bilanci MV. Pro účelý výpočtu byla účinnost zanedbána.  
 
Tab. 13: MV kovů ze ZEVO 

Hmotnostní tok Kat. č.  Kovy v SKO, 2018 [kt] 
Prognóza - Kovy 
v SKO, 2035 [kt] 

Projekce – MV kovů z 
SKO 2035 [kt] 

Kovy 150104, 200140 70 67 67 

Zdroj: VUT 
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Dopad Opatření 4. na MV KO je uveden v tab. 14. Materiálově využitelné kovy z tohoto scénáře 
pocházejí z SKO, nedojde tedy ke změně produkce KO. MV KO je navýšeno o 67 kt. Při zohlednění 
všech dosavadníchOpatření 1 až 4 lze očekávat míru MV KO 63,5 %. Pro dosažení cíle EU je zapotřebí 
navýšit MV KO ještě o dalších 1,5 %. 
 
Tab. 14: Plnění cíle materiálového využití KO podle prognózy a scénářů 1, 2, 3 a 4 

 
Produkce KO 

[kt] 
MVO [kt] MVO [%] 

Cíl EU 2035   65 % 

Základní scénář, zdroj: vut 
 

6127 2984 48,7 % 

Projekce bio-odpadu  
(1. scénář) 

-53 +256  

Projekce separace z SKO  
(2. scénář)  

0 +265  

Projekce zvýšení recyklace (3. scénář) 0 +284  

Projekce MV kovů ze ZEVO 
(4. scénář) 

0 +67  

Zohlednění scénářů 1, 2 a 3 6074 3857 63,5 % 

Zdroj: VUT 
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3.5 Opatření 5. Změna evidence vybraných katalogových čísel – odpad od 
občanů 

 
Podle aktuální legislativy zahrnuje KO odpad skupiny 20 od všech producentů a podskupiny 1501 od 
občanů. Obce však vykazují produkci dalších kat. č., která v současnosti nespadají pod KO a jsou 
přitom produkovány občany a současně se výrazně materiálově využívají. Za zmínku stojí zejména 
odpad skupiny 17. Opatření 5 se zabývá otázkou změny evidence některých frakcí odpadu, které jsou 
v současnosti evidovány pod kódy skupiny 17. V případě přesunu vybraných odpadů do skupiny 20 by 
došlo k navýšení jak produkce KO, tak jeho MV.  
 
Pro přesun evidence do skupiny 20 byla navržena tato kat. č.: 170201 – dřevo, 170402 – hliník, 170404 
– zinek, 170405 – železo a ocel. Pro přesun do skupiny 20 je uvažován odpad produkovaný výhradně 
občany, nikoliv odpad firemní. Tab. 15 shrnuje potenciál pro MV vybraných kat. č. skupiny 17 od občanů. 
V případě změny evidence kat. č. produkovaných občany v tab. 15 do skupiny 20 je očekáván nárůst 
MV o 291 kt.  
 
Tab. 15: MV vybraných odpadů skupiny 17 od občanů 

Hmotnostní 
tok 

Kat. č. 

Prognóza 
produkce od 
všech 
producentů, 
2035 [kt] 

Prognóza 
produkce od 
občanů, 2035 
[kt] 

Prognóza MV, 
2035 [kt] 

Prognóza MV v 
roce 2035 [%] 

Prognóza 
množství MV  
od občanů, 
2035 [kt] 

Dřevo 170201 69 12 64 92,5% 11 

Hliník 170402 106 14 106 100% 14 

Zinek 170404 2 1 2 100% 1 

Železo a ocel 170405 2518 266 2518 100% 266 

Celkem  2686 292 2690  291 

Zdroj: VUT 

 
Tab. 16 shrnuje vliv na MV KO při zapojení všech scénářů popsaných výše, Opatření 1 až 5. Zmíněná 
opatření dopomohla navýšit MV KO o 1163 kt oproti základnímu scénáři, současně však došlo ke 
zvýšení produkce o 239 kt. Kombinací všech opatření 1 až 5 se očekává MV KO v roce 2035 65,2 %, 
čímž byla překonána hranice minimálního MV KO stanovená EU. Dále na obr. 11 je znázorněn 
očekávaný vývoj MV KO podle scénáře 0 a následné navýšení při aplikaci Opatření 1 až 5. Při zahrnutí 
všech opatření je dosaženo vyznačeného cíle EU.  
 
Tab. 16: Plnění cíle materiálového využití KO podle prognózy a implementací opatření pro zvýšení MV KO. 

 Popis opatření 

Produkce 
KO a vliv 
na 
produkci 
KO [kt] 

MVO [kt] MVO [%] 

Cíl EU 2035 
 

   65 % 

Základní scénář,  
zdroj: vut 
 

 6127 2984 48,7 % 

Opatření 1 

Předpokládá se plošné rozšíření separace kuchyňského 
BIO z domácností v parametrech: 35 kg/os ve venkovské 
zástavbě a 15 kg/os v městské zástavbě. Opatření se 
projeví nárůstem kat. čísla 200201 nebo 200108 v 
případě jeho odděleného sběru. Opatření se projeví v 
poklesu množství SKO. Současně se zahrnuje pokles 
výskytu tohoto proudu v důsledku prevence plýtvání 
potravinami. 

Pokles o 
53 

Nárůst o  
256 

 

Opatření 2  

Opatření předpokládá navýšení získávání složek papír, 
plast, sklo, kovy a textil z KO o 40 % větší než v 
základnímu scénáři. Předpokládá se, že cíle bude 
dosaženo kombinací: a) zvýšenou efektivní primární 

Beze 
změny 

Nárůst o  
265 
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separací u občanů (osvěta, intenzifikace sítě, změna 
značení obalů apod.), b) částečným dotříděním SKO v 
moderních automatizovaných linkách v rámci center 
překládky a úpravy odpadů. 

Opatření 3 

Opatření se zaměřuje na vybrané odpady KO, které jsou 
již částečně materiálově využívány a přitom existuje 
potenciál pro zvýšení míry MV. O analýzy byly vybrány 
dvě kat. čísla 20 03 07 a 20 03 03. 

Beze 
změny 

Nárůst o  
284 

 

Opatření 4 

Změna evidence kovů na výstupu ze ZEVO tak, aby byly 
započítány do národních cílů materiálového využití KO, 
uvažováno s celkovou produkcí SKO a jeho zpracování 
v ZEVO. 

Beze 
změny 

Nárůst o  
67 

 

Opatření 5 

Změna evidence, přesun množství vyprodukovaného 
občany s vysokou mírou materiálového využití do skupiny 
20. Vybrána kat. č.: 170201 – dřevo, 170402 – hliník, 
170404 – zinek, 170405 – železo a ocel. 

Nárůst o 
292 

Nárůst o 
291 

 

Celkem při zohlednění opatření 1 až 5 6366 4147 65,2 % 

Zdroj: VUT 

 
Obr. 11: Prognóza a projekce materiálového využití KO v porovnání s cílem EU v roce 2035 

 
Zdroj: VUT 
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4. Shrnutí 

Současné nastavení odpadového hospodářství ČR vede k růstu MV KO. Avšak podle výsledků 
prognózy není tempo růstu postačující a nevede ke splnění recyklačních cílů EU ve stanoveném čase. 
Aby bylo možné dostát recyklačním cílům, které byly stanoveny pro roky 2025, 2030 a 2035, je nezbytný 
zásah do stávajícího systému. Na základě prostého trendu v historických datech se MV KO blíží 
recyklačnímu cíli pro rok 2025 až o deset let později, tedy v roce 2035. Plnění cílů EU je posuzováno 
na úrovni ČR za všechny složky KO. Avšak míra materiálového využití je výsledkem činnosti nižších 
územních celků a jednotlivých katalogových čísel. Každé katalogové číslo představuje rozdílný 
potenciál pro materiálové využití, navíc potenciál separace se postupně vyčerpává. 
 
Při zásahu do infrastruktury je žádoucí identifikovat potenciál pro navýšení MV, který je rozdílný pro 
jednotlivé odpadové toky. Podpoření míry MV odpadu je možné více způsoby, které byly zmíněny 
v textu prostřednictvím Opatření 1–5. Navržený scénář implemetuje Opatření 1 až 5 a dosahuje míry 
MV 65,2 %. Produkce a MV hlavních subtoků KO je v tab. 17. 
 
Tab. 17: Bilance složek KO pro scénář, který vede ke splnění míry MV KO 65%. (bez opatření 4 a 5) 

Hmotnostní tok Kat. č. 
Produkce 2035 

podle základního 
scénáře [kt] 

MV 2035 podle 
základního 
scénáře [%] 

Produkce 2035 
při implementaci 

Opatření [kt] 

MV 2035 při 
implementaci 
Opatření [%] 

Papír 
150101, 
200101 

625 621 718 713 

Plast 
150102, 
200139 

227 213 335 314 

Sklo 
150107, 
200102 

214 214 256 256 

Kovy 
150104, 
200140 

205 205 231 231 

Textil 
150109, 
200110, 
200111 

50 46 73 67 

SKO 200301 2668 162 2057 212 

- z toho kovy  67 0 67 67 

Bio-odpad  200201 1051 1008 1317 1317 

- z toho kuchyňský 
obecní 

 0 0 266 266 

Ostatní KO  1087 515 1378 1036 

KO Celkem  6127 2984 6365 4147 

Zdroj: VUT 
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5. Příloha A: Kódy nakládání 

Skupina Kód Způsob nakládání s odpady 

Produkce 

A00 Produkce odpadu (vlastní vyprodukovaný odpad) 

BN30 Zpětné převzetí odpadu 

AN60 Staré zátěže, živelné pohromy, černé skládky apod 

Import 
BN6 Přeshraniční přeprava odpadu ze členského státu EU do ČR 

BN16 Dovoz odpadu ze státu, který není členským státem EU 

Materiálové využití 

XR2 Zpětné získávání/regenerace rozpouštědel 

XR3  
Recyklace nebo zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako 
rozpouštědla (včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou 
dekontaminaci) 

XR4  Recyklace/zpětné získávání kovů a sloučenin kovů 

XR5  Recyklace/zpětné získávání ostatních anorganických materiálů 

XR6  Regenerace kyselin a zásad 

XR7  Zpětné získávání látek používaných ke snižování znečištění 

XR8 Zpětné získávání složek katalyzátorů – nedodáno, u odpadů pro EVO asi není 

XR9  Rafinace olejů anebo jiný způsob opětného použití olejů 

XR10  Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

XR11  Využití odpadů získaných některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až R10 

XR12  
Úprava odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 až 
R11 

XN1  Využití odpadů na povrchu terénu s výjimkou využití odpadů na skládce 

XN8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné využití 

XN11  Využití odpadu na rekultivace skládek 

XN12  Ukládání odpadů jako technologický materiál na zajištění skládky 

XN13 Kompostování 

Export 
XN7 Přeshraniční přeprava odpadu do členského státu EU z ČR 

XN17 Vývoz odpadu do státu, který není členským státem EU 

Energetické využití XR1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie 

Odstranění 

XD1  Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování) 

XD3 Hlubinná injektáž  

XD4  
Ukládání do povrchových nádrží, například vypouštění kapalných odpadů nebo kalů do 
prohlubní, vodních nádrží, lagun 

XD5 
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek, například ukládání do utěsněných 
oddělených prostor, které jsou uzavřeny a izolovány navzájem i od vnějšího prostředí  

XD10  Spalování na pevnině 

XD12 Trvalé uložení, například ukládání v kontejnerech do dolů 

Úprava 

XD2  
Úprava půdními procesy, například biologický rozklad kapalných odpadů nebo kalů 
v půdě 

XD8  
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou 
sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D12 

XD9  
Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž konečným 
produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují některým ze způsobů 
uvedených pod označením D1 až D12, například odpařování, sušení, kalcinace 

Úprava 

XD13  
Úprava složení, míšení nebo směšování odpadů před jejich odstraněním některých ze 
způsobů uvedených pod označením D1 až D12 

XD14 
Přebalení odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D13 
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Ostatní zpracování 

XN2  Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

XN5 Zůstatek na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku 

XN10 Prodej odpadu jako suroviny  

XN18 Zpracování elektroodpadu  

BN40 Odpad po úpravě, když nedošlo ke změně katalogového čísla  

XN50 Inventurní rozdíl – vyrovnání nedostatku  

XN53  Inventurní rozdíl – vyrovnání přebytku  

XN63 Staré zátěže, živelní pohromy, černé skládky  

XR13  
Skladování odpadů před využitím některým ze způsobů uvedených pod označením R1 
až R12 (s výjimkou dočasného skladování v místě vzniku před sběrem) k 31. prosinci 
vykazovaného roku 

XD15 
Skladování odpadů před jejich odstraněním některým ze způsobů uvedených pod 
označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného skladování na místě vzniku před sběrem) 
k 31. prosinci vykazovaného roku 

Zdroj: VUT 
 
Označení „X“ zastupuje označení původu odpadu písmeny A, B nebo C. A značí odpad vlastní, B odpad 
převzatý a C odpad jako zůstatek z předchozího roku.  
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6. Příloha B: Přístup k prognóze produkce a nakládání s odpady 

Analýza trendu 
 
Dostupná data o produkci odpadu jsou k dispozici na roční bázi, což znemožňuje v časové řadě 
pozorovat sezónnost. V současnosti je k dispozici časová řada čítající 9 pozorování. Vzhledem 
k charakteru dostupných dat je zvolený přístup pro prognózování produkce odpadu založen na 
modelování trendu v historických datech pomocí matematických křivek a jejich následné extrapolaci. 
 

Prognóza produkce a nakládání s odpady je tvořena na územním detailu ORP, krajů a ČR
5
. Model 

trendu v datech byl sestaven pro každou časovou řadu, tzn.: 
 

► 221 územních celků: 206 ORP, 14 krajů, 1 stát, 

► Všechna adekvátní katalogová čísla, 

► 7 způsobů nakládání (produkce + 6 zpracování). 

 
Každá kombinace „území – katalogové číslo – nakládání“ tvoří vlastní časovou řadu. 
 
Vyšší územní celky vznikly z dostupných dat jejich agregací. Právě agregace dat má schopnost v řadě 
případů eliminovat variabilitu v datech, kde např. chybná hodnota na úrovni ORP se agregací do státní 
úrovně vyhladí. Pro modelování produkce odpadu byla zvolena křivka ve tvaru mocninné funkce: 
 

𝑚∗ = 𝑎 + 𝑏𝑡𝑐, (2) 

 
kde 𝑡 je nezávisle proměnná označující rok produkce odpadu. Symbolem 𝑚∗ je označena závisle 
proměnná udávající modelované množství vyprodukovaného odpadu v roce 𝑡 a 𝑎, 𝑏, 𝑐 značí hledané 

regresní parametry. Navíc je požadována kladná hodnota produkovaného množství odpadu 𝑚∗ ≥ 0. 

Dále 𝑐 ≤ 1, aby nebyl připuštěn exponenciální růst. 
 
Protože se jedná o nelineární tvar regresní funkce, nastává potíž s nelinearitou v rámci řešení metodou 
nejmenších čtverců. V takovém případě není zaručeno nalezení globálního řešení úlohy. Výpočet byl 
tedy prováděn opakovaně s různým nastavením počátečních odhadů regresních parametrů. Zachován 
byl takový model, který dosáhl nejnižší hodnoty 𝑧 účelové funkce, tedy: 
 

𝑧 = ∑ (𝑚𝑡
∗ − 𝑥𝑡)2

𝑡∈𝑇 ,  
(3) 

kde 𝑚𝑡
∗ je regresní model v čase 𝑡 a 𝑥𝑡 jsou data v čase 𝑡.  

 
Existují časové řady, které vykazují v některých letech nulovou produkci. Extrapolace podle (2) a (3) je 
provedena pouze pokud jsou k dispozici alespoň tři nenulové body historických dat. V opačném případě 
jsou data extrapolována průměrnou hodnotou dat. 
 
Dále je aplikováno stejným způsobem pro všechna sledovaná území, frakce odpadu a nakládání. 
S vhodným nastavením regresních parametrů byl poté očekávaný vývoj extrapolován dle 
požadovaného predikčního horizontu. V současnosti je vzhledem ke stanoveným cílům EU prognóza 
cílena do roku 2035.  
 
 

 
5

 Pavlas M., Šomplák R., Smejkalová V., Nevrlý V., Zavíralová L., Kůdela J., Popela P., 2017, Spatially distributed production 
data for supply chain models – Forecasting with hazardous waste, Journal of Cleaner Production, 161, 1317-1328. 
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Vyrovnávání dat 

Nelineární regresní model obecně nezachová vazby dané agregací
6
. Prostý trend v datech byl tedy 

následně korigován s cílem zachovat stromovou strukturu území tak, aby platilo omezení (4). Tedy 
odhadovaná produkce odpadu v konkrétním kraji odpovídá součtu produkci v příslušných ORP a totéž 
platí pro vztah stát – kraj.  

∑ 𝑓𝑘(𝑡, 𝑥𝑘)

𝑘∈𝐾

= 𝐹𝑗 (𝑡, ∑ 𝑥𝑘

𝑘∈𝐾

) , ∀𝑡 ∈ 𝑇, 
(4) 

 

𝑚𝑘
∗ = 𝑓𝑘(𝑡𝑟, 𝑥𝑘), ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗

∗ = 𝐹𝑗(𝑡𝑟, ∑ 𝑥𝑘𝑘∈𝐾 ), ∀𝑗 ∈ 𝐽, (5) 

𝑚𝑘 = 𝑚𝑘
∗ + 𝜀𝑘

𝑚, ∀𝑘 ∈ 𝐾; 𝑀𝑗 = 𝑀𝑗
∗ + 𝜀𝑗

𝑀 , ∀𝑗 ∈ 𝐽. (6) 

Parametr 𝑥𝑘 značí skutečnou produkci odpadu, funkce 𝑓𝑘 je predikční model pro ORP s indexem 𝑘 a 

dále funkce 𝐹𝑗 je model pro příslušný kraj, případně stát 𝑗. Hodnota 𝑡 udává čas. Dle omezení (5) mk
∗  a 

Mj
∗ označí extrapolace dat, které jsou následně korigovány prostřednictvím εk

m a εj
M v omezení (6). 

Cílem je minimalizovat sumu 𝜀𝑘
𝑚 a 𝜀𝑗

𝑀. Tato úprava zajistí platnost vztahů v hierarchické struktuře při 

minimální změně trendů v datech. Tímto způsobem jsou ošetřeny vazby hierarchické struktury území 
pro všechna katalogová čísla a nakládání s odpady (produkce + 6 způsobů zpracování).  
 
Na úrovni ČR je bilance opatřena ještě podmínkou pro soulad produkovaného a zpracovaného odpadu. 
Tuto vazbu nelze uvažovat pro nižší celky, protože dochází k převozu a agregaci odpadu, o kterém 
nejsou potřebná data k dispozici. Systém vazeb je pro konkrétní katalogové číslo schématicky 
znázorněn na obr. 12. Dochází tedy ke zkorigování hodnot tak, aby odpovídalo množství na vyšší úrovni 
území součtu příslušných území nižší úrovni. Pro ČR dochází k provázání produkce a jednotlivých 
způsobů zpracování. Veškerý vyprodukovaný odpad je tedy pro tento model zpracován. Stejný způsob 
bilančních vazeb zobrazený na obr. 12 je aplikován pro všechna katalogová čísla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6

 Pavlas M., Šomplák R., Smejkalová V., Stehlík P., 2020, Municipal solid waste fractions and their source separation: 
Forecasting for large geographical area and its subregions, Waste and Biomass Valorization, 11 (2), 725-742.  
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Obr. 12: Schematické znázornění vazeb uvažovaných pro bilanci v extrapolačním modelu 

 
Zdroj: VUT 
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