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1 ÚVOD 
Vytvořit národní Program předcházení vzniku odpadů (dále rovněž Program/Programy) uložila 
členským státům Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále také směrnice o odpadech č. 98/2008, nebo jen 
směrnice o odpadech). Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (zákon o odpadech), 
je povinnost zpracování Programu zakotvena v § 41a, odst. 1 zákona. 

Program předcházení vzniku odpadů České republiky (ČR) byl vládou schválen dne 27. 10. 2014 
usnesením vlády č. 869/2014. Tímto usnesením bylo rovněž uloženo ministru životního prostředí 
předložit vládě průběžné hodnocení plnění Programu (v letech 2017 a 2020).  

Program je plně zahrnut v novém Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 
2024 (POH ČR), který schválila vláda České republiky 22. 12. 2014. Vláda ČR rovněž schválila nařízení 
vlády č. 352/2014 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část POH ČR. Návrhová část Programu (cíle 
a opatření) se stala součástí nařízení č. 352/2014 Sb.  

V roce 2016 došlo ke schválení krajských Plánů odpadového hospodářství. V každém POH příslušného 
kraje je oblast předcházení vzniku odpadů uvedena včetně opatření k jejímu naplňování. 

Dle směrnice o odpadech členské státy musí zajistit, aby byly plány odpadového hospodářství 
a programy předcházení vzniku odpadů vyhodnoceny alespoň jednou za šest let a případně 
revidovány. 

Tato druhá hodnotící zpráva se věnuje vyhodnocení plnění cílů Programu za období 2017 až 2019. 
Hodnotící zpráva za předchozí období 2014 až 2016 byla předložena vládě ČR v březnu 2017 a je dostupná 
na webových stránkách Ministerstva životního prostředí na odkaze: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/predchazeni_vzniku_odpadu_navrh/$FILE/OODP-
PPVO_prubezna_hodnotici_zprava-20171006.pdf.  
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2 CÍLE A OPATŘENÍ PROGRAMU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
ČR 

2.1 CÍLE 
Hlavní cíl 

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních 
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů. 

Dílčí cíle 

Horizonty cílů 

Cíl krátkodobý 2014 – 2016 

Cíl střednědobý 2017 – 2018 

Cíl dlouhodobý 2019 a dále 

 

Přehled dílčích cílů 

Číslo cíle Cíl 
1 Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR zajistit komplexní 

informační podporu o problematice včetně zavedení problematiky předcházení vzniku 
odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových a 
vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí. 
Cíl: krátkodobý až střednědobý a dále průběžně (nepřetržitý provoz systému, aktualizace 
2019). 

2 Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení 
vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.  
Cíl: krátkodobý až střednědobý. 

3 Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a 
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání druhotných surovin v 
souvislosti s dalšími strategickými dokumenty, zejména Surovinovou politikou ČR a 
Politikou druhotných surovin ČR a v návaznosti na Plán odpadového hospodářství ČR. 
Cíl: dlouhodobý (2019 a dále průběžně). 

4 Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních 
technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru 
ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu. 
Cíl: střednědobý až dlouhodobý a dále průběžně.  

5 Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných 
dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, 
environmentálního značení, čistší produkce s cílem jejich postupného rozšiřování).  
Cíl: krátkodobý a dále průběžně. 

6 V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik životního 
prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné legislativní prostředí pro 
realizaci Programu. 
Cíl: časově neomezený (průběžně). 

7 Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné 
snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin 
včetně jejich uvádění na trh a konzumace). 
Cíl: střednědobý a dále průběžně. 
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8 Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a 
následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 
Cíl: střednědobý (stabilizace nárůstu, 2017) a dále průběžně (snižování produkce). 

9 V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci 
produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a 
odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v 
následujících letech. 
Cíl: střednědobý (stabilizace nárůstu, 2017) a dále průběžně (snižování produkce). 

10 Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem 
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 
Cíl: střednědobý a dále průběžně. 

11 Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory 
Programu předcházení vzniku odpadů ČR. 
Cíl: dlouhodobý a dále průběžně. 

12 Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a 
činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 
Cíl: krátkodobý až střednědobý a dále průběžně. 

13 Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem 
vyhodnocování účinnosti Programů předcházení vzniku odpadů ČR a posouzení 
dosažených pokroků dílčích prevenčních opatření a cílů. 
Cíl: krátkodobý. 

 

2.2 OPATŘENÍ 
 

Bloky 
opatření 

Blok 1: Informační podpora, vzdělávání a osvěta  Opatření 1 - 9 

Blok 2: Regulace a plánování  Opatření  10 - 13 

Blok 3: Metodická podpora a dobrovolné nástroje  Opatření 14 - 22 

Blok 4: Výzkum, experimentální vývoj a inovace  Opatření 23 - 26 

 

Číslo 
opatření 

Opatření Vazba na cíl 

Blok 1: Informační podpora, vzdělávání a osvěta 

1 Vytvořit a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku 
odpadů ČR zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační 
základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech 
úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany jak 
předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho 
jednotlivé složky). 

1, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 12 

2 Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za 
účelem postupného zvyšování množství sběru dále využitelných 
výrobků, např. oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, 
koberců, nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně 
propagovat činnosti neziskových organizací zpětně odebírající výrobky 

1, 2, 5, 8, 9, 10 
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k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit vytvoření 
interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a 
středisek. 

3 Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za 
účelem postupného zvyšování množství zpětně odebraných 
elektrických a elektronických zařízení a na snížení produkce odpadů 
z těchto výrobků. 

1, 3. 6, 10, 12 

4 Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů 
zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin. 

1, 7 

5 Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení 
vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním 
zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na 
stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálního 
odpadu. 

1, 2, 8 

6 Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze 
stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory, 
stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem 
nebezpečných látek a látek majících negativní vliv na lidské zdraví a 
zdraví ekosystémů. 

1, 2, 9 

7 V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
zajistit vypracování studijního materiálu na téma předcházení vzniku 
odpadů a jeho následného praktického začlenění do školních osnov 
s cílem zvýšit povědomí o problematice. 

1. 

8 V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru 
zajistit u všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci 
problematiky předcházení vzniku odpadů zejména formou 
informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí 
obyvatelstva. 

1, 12 

9 Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných 
environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní 
prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí 
Národního programu environmentálního značení. 

1, 2, 5, 8, 9 

Blok 2: Regulace a plánování 

10 Vypracovat odbornou analýzu pro možnosti stanovení nových 
legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů 
v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů 
EU, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení 
pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace 
stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití 
potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. 

V průběhu realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR 
důsledně implementovat a kontrolovat plnění požadavků na 

2, 6, 7, 13 



7 
 

předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a 
rámcové směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů. 

11 Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin 
včetně stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti 
potravinových obalů včetně pohledu případných legislativních změn. 

2, 6, 7, 13 

12 Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a 
obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů. Podporu 
domácího, komunitního a obecního kompostování a její naplňování 
(ve spolupráci s obcemi) případně zohlednit v krajských plánech 
odpadového hospodářství. 

2, 6, 8, 13 

13 Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek 
pro firmy využívající při výrobě druhotné suroviny a inovující své 
technologie se záměrem zvýšeného využívání druhotných surovin při 
výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání druhotných 
surovin při výrobě. 

2, 3, 4, 6, 13 

Blok 3: Metodická podpora a dobrovolné nástroje 

14 Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu 
předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení 
pokroku, jehož bylo dosaženo. 

2, 13 

15 Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení 
toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za 
účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování 
účinnosti prevenčních opatření v následujících letech. 

2, 7, 13 

16 Vytvořit metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů 
v rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení 
účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO. 

2, 8, 13 

17 Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení 
produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů 
a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání 
primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření 
v následujících letech. 

2, 8. 13 

18 Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek 
a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných 
látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní 
náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů 
a prvků. 

2, 9,11, 13 

19 Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých 
materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k 
původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu. 

2, 9, 11, 13 

20 Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody 
v oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů ČR. 

1, 2, 3, 5, 7, 8, 
9, 10 
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21 Podporovat a zajišťovat nepřetržitou realizaci důvěryhodných 
systémů řízení životního prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou 
informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu 
účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů ČR. 

1, 2, 5, 4 

22 Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením 
na předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejných 
rozpočtů. 

1, 2, 3, 4, 5, 9 

Blok 4: Výzkum, experimentální vývoj a inovace 

23 Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v oblasti využívání druhotných surovin při výrobních procesech, 
zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní 
suroviny a z oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění 
ekodesignu a hodnocení životních cyklů. 

1, 3, 4, 11 

24 Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku 
potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných 
programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a 
inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin. 

1, 4, 7, 11 

25 Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
v oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost 
výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených 
v návaznosti na výrobkové směrnice obaly, EEZ, baterie a 
akumulátory, automobily a snižování spotřeby materiálů při výrobě. 

1, 4, 8, 9, 11 

26 Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 
oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování 
nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a 
předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů. 

1, 4, 9, 11 
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3 PLNĚNÍ CÍLŮ PROGRAMU PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ ČR 
3.1 HODNOCENÍ PLNĚNÍ CÍLŮ 
 

Cíl č. 1 
Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR zajistit komplexní informační 
podporu o problematice včetně zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, 
výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a 
tvorbou životního prostředí. 
Horizont Krátkodobý až střednědobý a dále průběžně (nepřetržitý provoz 

systému, aktualizace 2019). 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn 
Vazba na opatření 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Základním strategickým dokumentem v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
v České republice je Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a 
environmentálního poradenství na léta 2016-2025. Státní program environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty a environmentálního poradenství na léta 2016 - 2025 byl vládou schválen jako 
usnesení č. 652 dne 20. července 2016. Státní program představuje klíčovou národní strategii pro 
oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství s vizemi, cíli 
a opatřeními, na nichž se vedle orgánů státní správy podílejí mimo jiné kraje, obce a města, školy, 
včetně škol vysokých, střediska ekologické výchovy a ekologické poradny i neziskové organizace, 
vzdělávací a výzkumné instituce, muzea, zoo, botanické zahrady, knihovny. Úspěšně pokračuje 
implementace tohoto programu, šíření povědomí, informací, jsou pořádány výukové a vzdělávací 
akce na všech úrovních. 

Relevantním pro oblast předcházení vzniku odpadů je opatření 5.4.3 – Podporovat vzdělávání a 
poradenství pro výrobce a veřejnou správu zaměřené na prevenci vzniku a snižování množství odpadů 
a využívání recyklovaných materiálů při výrobě. 

 

Jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty probíhá vzdělávání žáků mateřských, 
základních a středních škol v oblasti nakládání s odpady a předcházení vzniku odpadů 
prostřednictvím řady nestátních neziskových organizací a soukromých subjektů. Příkladem je projekt 
„EKOABECEDA - Umíme žít bez odpadů?“  Projekt vznikl díky finanční podpoře Státního fondu 
životního prostředí (SFŽP). Ukazuje, co a jak může každý z nás udělat pro to, aby odpady vůbec 
nevznikaly, nebo jich bylo co nejméně. Podněty a scénáře vyučovacích hodin k tématu předcházení 
vzniku odpadů jsou připraveny pro čtyři věkové kategorie od mateřských až po střední školy. Součástí 
projektu byla také série jednodenních seminářů pro školní koordinátory environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve všech krajích ČR. Jejich cílem bylo osobní seznámení s novým 
výukovým materiálem a jeho využívání v praxi.  

 

V rámci projektu MŽP „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR“ (TA ČR TB050MZP009) bylo připraveno několik metodik zaměřených 
na předcházení vzniku odpadů, letáky pro občany a metodika pro začlenění problematiky 
předcházení vzniku odpadů pro jednotlivé stupně škol a mimoškolní výchovu. Cílem projektu bylo 
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zajistit metodicky informační podporu o problematice předcházení vzniku odpadů včetně zpracování 
metodiky problematiky pro vzdělávací proces a postupu uzavírání dobrovolných dohod a metodiky 
pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších spolupracujících státních institucí a institucí veřejné 
správy v oblasti předcházení vzniku odpadů. 

Výstupy projektu byly následující:  

 Metodiky 

- Metodika pro uzavírání dobrovolných dohod při předcházení vzniku odpadů. 
- Metodika pro začlenění problematiky předcházení vzniku odpadů pro jednotlivé stupně škol a 

mimoškolní výchovu.  
- Metodika pro systematické rozvíjení činnosti MŽP a dalších spolupracujících státních institucí a 

institucí veřejné správy v oblasti předcházení vzniku odpadů. 

 Příručky 

- Průvodce předcházením vzniku odpadů v domácnosti.  
- Průvodce předcházením vzniku odpadů na komunální úrovni.  
- Průvodce předcházením vzniku odpadů z potravin v soukromém sektoru pohostinství a 

stravování. 
- Průvodce předcházením vzniku stavebních odpadů. 

 Letáky pro občany 

- Leták k plýtvání potravinami – Potraviny jsou cenné. 
- Leták k obalům – Doba obalová. 
- Leták k odpadním elektronickým zařízením – Domácí mazlíčci. 
- Leták k použitému textilu – Balada z hadrů. 
- Leták k nábytku z domácnosti – Kdo má židli, ten bydlí. 

Výše uvedené výstupy projektu jsou volně dostupné na stránkách MŽP a i v období 2017 až 2019 byly 
v rámci osvěty a zvýšení povědomí o problematice předcházení vzniku odpadů distribuovány mezi 
odbornou i širokou veřejnost.  

 

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) v roce 2018 spustilo kampaň „Dost bylo plastu“. MŽP přišlo 
v roce 2018 s iniciativou proti nadužívání jednorázového plastového nádobí, jedná se o kampaň „Dost 
bylo plastu“. MŽP uzavřelo dobrovolné dohody s řadou společností, které se zavázaly ke snížení 
spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech. Smyslem je vytvořit pro zákazníky 
alternativy, které nebudou mít dopady na životní prostředí ani na jejich peněženky. Od roku 2019 se 
mohou firmy, instituce i jednotlivci zapojit formou dobrovolných závazků na webových stránkách: 
www.cr2030.cz.  

 

V oblasti předcházení vzniku odpadů se v letech 2017 až 2019 uskutečnila řada konferencí a 
seminářů, jejichž cílem bylo informovat a vzdělávat odbornou i širokou veřejnost v této 
problematice. Těmi nejvýznamnějšími byly: 

 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2017“ (říjen 2017). 

 Kulatý stůl „Žádné jídlo nazmar“ (listopad 2017). 

 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2018“ (září 2018).  

 Kulatý stůl s veřejnou správou „Darování potravin“ (září 2018). 
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 Kulatý stůl „Žádné jídlo nazmar – úspěchy a výzvy v boji proti plýtvání potravinami“ (listopad 
2018). 

 Konference „Byznys & Zero Waste / ANO či NE?“ (listopad 2018). 

 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2019“ (říjen 2019). 

 

Zvyšování povědomí o předcházení vzniku odpadu se v ČR rovněž věnuje řada organizací a iniciativ. 
Příkladem jsou: 

 Portál Třetí ruka – http://www.tretiruka.cz/media-a-odpady/predchazeni-vzniku-odpadu/.  

 Bezobalu, z.ú. – http://bezobalu.org/ - Školení neziskové organizace Bezobalu, z.ú. o zavádění 
konceptu šetrné distribuce a rozvoji bezobalových prodejen v České republice. 

 Potraviny nejsou odpad – www.potravinynejsouodpad.cz. 

 Zachraň jídlo – www.zachranjidlo.cz. 

 „Cirkulární HUB“ - První Cirkulární HUB v České republice byl otevřen v Praze 11. září 2018. 
Nabídne zájemcům o moderní řešení praktické ukázky udržitelných přístupů pro každodenní život 
a odborníkům workshopy spojené s tématy cirkulární ekonomiky. Cirkulární HUB vznikl v rámci 
projektu “ODPAD ZDROJEM”, jehož realizátorem je podnikatelské a inovační centrum BIC Brno ve 
spolupráci s Institutem Cirkulární Ekonomiky a Aliancí pro energetickou soběstačnost. Projekt je 
finančně podpořen TAČR. V Cirkulárním HUBu lidé mohou také navštívit a využít služeb 
opravárenské Cirkulární dílny, Knihovny věcí nebo se účastnit diskuzních večerů BUZZ talks, které 
přináší témata cirkulární ekonomiky široké veřejnosti.  

 

Ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) dochází k plnění cíle č. 1 MPO prostřednictvím 
strategického dokumentu Politika druhotných surovin ČR, jejichž plnění významně přispělo ke 
vzdělávání a poradenství podnikatelské sféry: 

 
 Byl vypracován materiál „Analýza bariér podnikatelského prostředí v oblasti vyššího využívání 

druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucí k jejich odstranění nebo zmírnění“ – materiál je 
poskytován podnikatelským subjektům i organizacím veřejné správy. 

 
 Národní soustava povolání byla doplněna o Jednotky práce v oblasti recyklace a zpracování 

druhotných surovin s podrobným popisem povolání a typových pozic. Jedná se o tyto Jednotky 
práce: 

 
o Dělník pro recyklaci. 
o Pracovník recyklace. 
o Obsluha recyklačních zařízení. 
o Technolog recyklace. 
o Inženýr recyklace.    

 
 Začlenění výuky o druhotných surovinách do soustavy vzdělávání iniciovalo MPO stanoveným 

úkolem, průběžná realizace MŠMT. Způsob plnění je podrobně uveden v dokumentu 
„Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin ČR“, který je zveřejněn 
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na webové stránce: https://www.mpo.cz/assets/cz/prumysl/politika-druhotnych-surovin-
cr/2017/6/Vyhodnoceni-Akcniho-planu-implementace-Politiky-druhotnych-surovin-CR-a-
aktualizace-ukolu-pro-obdobi-2017---2018.pdf (str. 35 – 38). 

 
MPO poskytuje poradenství výrobcům a veřejné správě zaměřené na prevenci vzniku a snižování 
množství odpadů a využívání recyklovaných materiálů při výrobě) a plní úkoly stanovené Politikou 
druhotných surovin ČR:  

 Realizovat osvětu podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, např. 
formou soutěží. 

 Soustřeďovat a zveřejňovat příklady dobré praxe v oblasti získávání, zpracování a využívání 
druhotných surovin. 

 Začleňovat výuku o oběhovém hospodářství do soustavy vzdělávání. 
 Analyzovat a případně zajistit poradenství pro usnadnění aplikace nařízení EU, která stanovují 

kritéria vymezující, kdy určité typy odpadu přestávají být odpadem. 
 Navrhnout způsob motivace dotčených subjektů k začlenění využívání druhotných surovin a 

výrobků z nich vyrobených do kritérií pro zadávání veřejných zakázek (tzv. zelené veřejné 
zakázky). 

 Připravit varianty řešení pro zavedení vhodného systému zpětného odběru plochého skla v 
ČR – probíhá. 

 Připravit varianty řešení pro zavedení vhodného systému zpětného odběru vybraných 
komodit plastů v ČR – probíhá. 

 Zpracování Katalogu druhotných surovin vhodných pro využití ve stavebnictví (spolupráce s 
podnikatelskou sférou a VŠ) – viz web http://www.recyklujmestavby.cz/. 

 Zpracovat Katalog výrobků s obsahem druhotných surovin, které nepocházejí ze stavební 
činnosti. 

 Projednat možnost daňové podpory pro výrobky vyrobené z druhotných surovin a 
recyklovaných materiálů – probíhá. 

 Zpracovat návrh vyhlášky o stanovení kritérií pro některé materiály, při jejichž splnění 
nebudou považovány za odpady, ale za vedlejší produkty nebo neodpady, např. pro betony a 
cihly, vedlejší energetické produkty, zeminy a další dle potřeby hospodářství ČR. 

 Prověřit možnost začlenění hlavních zásad z Protokolu EU pro recyklaci stavebních a 
demoličních odpadů do příslušných právních předpisů ČR. 

 Navrhnout způsob podpory procesu certifikace výrobků s obsahem druhotných surovin nebo 
recyklátů, pokud tyto splňují podmínky jejich skutečného materiálového využití. 

 A další. 
 
   

Soutěž s názvem „Přeměna odpadů na zdroje“ pořádána MPO motivuje odbornou i laickou veřejnost 
ke kreativnímu přístupu k využívání odpadů, materiálů a výrobků, které ukončily svoji životnost. 
Cílem soutěže je osvěta směrem k široké veřejnosti o účinném a udržitelném využívání surovinových 
zdrojů a o potřebě zapojit do procesu přechodu k oběhovému hospodářství všechny věkové 
kategorie občanů a nejrůznější profese, organizace a instituce, a tím přispět k podpoře přechodu ČR k 
cirkulární ekonomice/oběhovému hospodářství.  
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Cíl č. 2 
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení vzniku odpadů 
s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy. 
Horizont cíle krátkodobý až střednědobý.  
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl splněn 
Vazba na opatření 2, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

V rámci projektu MŽP „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR“ (TA ČR TB050MZP009) byla připravena Metodika pro systematické 
rozvíjení činnosti MŽP a dalších spolupracujících státních institucí a institucí veřejné správy v oblasti 
předcházení vzniku odpadů. Tyto materiály MŽP i v období 2017 až 2019 nadále využívalo. 

 

V rámci výzkumného úkolu spolufinancovaného Technologickou agenturou České republiky (číslo 
TD020304) s názvem „Plánování odpadového hospodářství na municipální úrovni“ byl za spolupráce s 
MŽP připraven nový metodický návod pro zpracování POH obcí. Prevence vzniku odpadů je 
v metodice zohledněna. 

 

Sdružení ARNIKA připravilo manuál Předcházení vzniku odpadů v obcích. Manuál vznikl v roce 2015 
v rámci projektu „Prevence odpadů srozumitelně“, který rovněž podpořilo MŽP. Manuál byl i v období 
2017 až 2019 nadále dostupný pro obce pro využití na stránkách http://arnika.org/predchazeni-
vzniku-odpadu-v-obcich.   
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Cíl č. 3 
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických zdrojů ve 
výrobních odvětvích a zvyšování využívání druhotných surovin v souvislosti s dalšími strategickými 
dokumenty, zejména Surovinovou politikou ČR a Politikou druhotných surovin ČR a v návaznosti na 
Plán odpadového hospodářství ČR. 
Horizont cíle dlouhodobý (2019 a dále průběžně). 
Hodnocení stavu plnění cíle 
2017 

Cíl plněn 

 Vazba na opatření 3, 13, 20, 22, 23 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Nový Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 byl vládou ČR 
schválen dne 22. prosince 2014. Na něj navazují krajské plány odpadového hospodářství. Národní 
POH ČR a krajské POH tvoří základní strategickou strukturu pro plnění cílů Programu předcházení 
vzniku odpadů. Zprávu o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České republiky za období 2017-
2018 zveřejnilo MŽP v listopadu 2019. 

 

V rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 (OPŽP) je na oblast odpadů zaměřena 
Prioritní osa 3 a specificky na předcházení vzniku odpadů Specifický cíl 3. 1 „Prevence vzniku 
odpadů“, ve kterém byly podpořeny aktivity zaměřené na předcházení vzniku odpadů: 

- Aktivita 3.1.1 – Předcházení vzniku komunálních odpadů. 

- Aktivita 3.1.2 - Předcházení vzniku průmyslových odpadů. 

Souhrn výzev vyhlášených v rámci specifického cíle 3.1 je uveden v tabulce 1. 

 

Tabulka 1: Projekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů v OPŽP 2014 -2020 v letech 2017 - 
2019 

číslo výzvy bližší popis příjem žádostí 
Finanční 
alokace  

počet 
doporučených 
projektů 

68. výzva  

Cílena na prevenci 
vzniku komunálních 
odpadů a 
průmyslových odpadů od 3. 4. 2017 do 31. 7. 2017 600 milionů Kč 245 

84. výzva 

Cílena na prevenci 
vzniku komunálních 
odpadů od 3. 4. 2017 do 31. 5. 2019 30 milionů Kč 3 

103. výzva 

Cílena na prevenci 
vzniku komunálních 
odpadů a 
průmyslových odpadů 

od 3. 4. 2018 do 31. 7. 2018 500 milionů Kč 218 
Zdroj: MŽP, SFŽP  
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V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OP PIK) 
je na oblast Politiky druhotných surovin zaměřena Prioritní osa 3, specificky cíl 3.4.  Nízkouhlíkové 
technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin, ve kterém byly 
podpořeny aktivity zaměřené na: 
 zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další 

využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 
stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s 
ukončenou životností,  

 zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním 
způsobem cenné druhotné suroviny,  

 zavádění inovativních technologií na výrobu výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně 
náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné. 

 
Souhrn výzev vyhlášených v rámci specifického cíle 3.4 je uveden v tabulce 2. 
 
Tabulka 2: Projekty zaměřené na zavádění inovativních technologií k získávání a využívání 
druhotných surovin v OP PIK 2014 -2020 v letech 2017 - 2019 

číslo výzvy Finanční 
alokace (Kč) 

Počet podaných 
žádostí (ks/Kč) 

V podaných 
žádostech 

požadovaná 
podpora (Kč) 

Počet 
doporučených 
projektů (ks) 

Požadovaná 
podpora 

v podpořených 
projektech 

(Kč) 
NUT I. Výzva 

Druhotné 
suroviny 

100 000 000 23  272 704 508 14 70 283 598 

NUT II. Výzva 
Druhotné 
suroviny 

150 000 000 21 272 843 120 8 60 393 344 

NUT III. Výzva 
Druhotné 
suroviny 

70 000 000 25  215 069 965 7 47 156 310 

NUT IV. Výzva 
Druhotné 
suroviny 

500 000 000 34  563 733 255 18 369 803 636 

Zdroj: MPO 

 

MPO ve spolupráci s TAČR nechalo zpracovat materiál „Analýza bariér podnikatelského prostředí v 
oblasti vyššího využívání druhotných surovin v ČR a návrh řešení vedoucí k jejich odstranění nebo 
zmírnění“. Materiál je poskytován podnikatelským subjektům i organizacím veřejné správy. 

 

Podpora surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání 
druhotných surovin je zohledněna v řadě strategických dokumentů ČR. Nejdůležitějším z nich je 
Politika druhotných surovin ČR (PDS ČR). PDS ČR schválila Vláda České republiky dne 15. září 2014. 
Jedná se o strategický dokument České republiky, který vytváří strategický rámec pro efektivní 
využívání druhotných surovin. Hlavními cíli PDS ČR jsou: 

 Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních zdrojů 
druhotnými surovinami. 
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 Podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití 
v průmyslu. 

 Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické a materiálové 
náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních dopadů na životní prostředí a 
zdraví lidí. 

Dne 30. července 2019 vláda ČR schválila Aktualizaci Politiky druhotných surovin ČR pro období 2019 
– 2022. Aktualizovaná PDS ČR pro období 2019 - 2022 obsahuje 19 nových úkolů a následující 
strategické cíle: 

 Zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích nahrazováním primárních zdrojů 
druhotnými surovinami. 

 Podporovat inovace a rozvoj oběhového hospodářství v rámci podnikání. 

 Podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování materiálové i energetické 
náročnosti průmyslové výroby. 

 Intenzivně podporovat osvětu a vzdělávání v oblasti oběhového hospodářství. 

 Aktualizovat statistická zjišťování v oblasti druhotných surovin k monitoringu a vyhodnocování 
oběhového hospodářství. 

 

Strategii regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020 vydalo Ministerstvo pro místní rozvoj v 
dubnu 2013 a je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Koncepce je 
členěna na 4 základní prioritní oblasti: regionální konkurenceschopnost, územní soudržnost, 
environmentální udržitelnost, veřejná správa. 

Cíl „Na místní a regionální úrovni zajistit ochranu a udržitelné využívání půdního a horninového 
prostředí, ochranu zdrojů pitné vody, prevenci a omezování vzniku odpadů a jejich negativního vlivu 
na životní prostředí, efektivní a šetrné využívání obnovitelných zdrojů energie (zejména malých zdrojů, 
jejichž výkon je spotřebováván v místě výroby), ochranu a zlepšení stavu vod a snižování úrovně 
znečištění ovzduší a emisí skleníkových plynů.“ se pak týká oblasti předcházení vzniku odpadů, stejně 
jako opatření: 6.2 Snížení produkce komunálních odpadů a zvýšení jejich materiálového využití. 
Opatření je zaměřeno na snížení produkce komunálního odpadu, podporu prevence a zejména 
inovativních přístupů k jeho dalšímu materiálovému využití a podporu technologií v oblasti 
odpadového hospodářství. To vše zejména s ohledem na specifika obcí (malé obce, obce v členitých 
územích) apod. 

 

Program rozvoje venkova je vázán na Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova, řídícím 
orgánem je Ministerstvo zemědělství. Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení 
ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále 
investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do 
zemědělství nebo krajinná infrastruktura.  

Relevantními oddíly jsou opatření 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v 
zemědělské prvovýrobě a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při 
zpracování produktů a jejich uvádění na trh.  

 

Cílem Národního akčního plánu společenské odpovědnosti organizací v ČR je přispět k rozvoji 
konceptu společenské odpovědnosti organizací („corporate social responsibility“ – CSR) a jeho 
pozitivních dopadů na společnost, hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost České republiky. 
Strategie je uzpůsobena tomu, aby koncept zůstával na rovině dobrovolnosti, a volí především 
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portfolio komunikačních a propagačních nástrojů, ze strany státu pak především prostředí vytvářející 
odpovídající podmínky pro jeho hlubší rozšiřování a formu intenzivního dialogu.  

V současnosti dochází ve větší míře k prosazování a zavádění společenské odpovědnosti do podniků a 
organizací, což se odráží jako pozitivní dopady v celé šíři ochrany životního prostředí a předcházení 
vzniku odpadů. Vazba na Program předcházení vzniku odpadů se pak týká využití specifických prvků 
politiky. Obecné pozitivní dopady implementace CSR v environmentální oblasti lze očekávat. 
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Cíl č. 4 
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící 
vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy 
řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu. 
Horizont cíle střednědobý až dlouhodobý a dále průběžně  
Hodnocení stavu plnění cíle 
2017 

Cíl plněn 

Vazba na opatření 1, 13, 21, 22, 23, 25, 26 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Národní inovační strategii České republiky (NIS) 2012-2020 schválila vláda 27. září 2011 usnesením 
č. 714. Jde o součást strategie mezinárodní konkurenceschopnosti navazující na dokument Unie 
inovací. Jedná se o společný dokument MŠMT a MPO, vycházející z analýzy inovačního prostředí 
České republiky zpracované Technologickým centrem Akademie věd ČR. NIS tak doplňuje Národní 
politiku výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 - 2015, schválenou v roce 2009. 
Hlavním cílem NIS je posílení významu inovací a využívání špičkových technologií jako zdroje 
konkurenceschopnosti ČR a zvyšování jejich přínosů pro dlouhodobý hospodářský růst, pro tvorbu 
kvalitních pracovních míst a pro rozvoj kvality života na území ČR. 

 

Usnesením vlády České republiky č. 135 ze dne 17. února 2016 byla schválena Národní politika 
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020. Dokument určuje klíčové obory a výzkumná témata, 
na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit. Základním cílem Národní politiky výzkumu, vývoje 
a inovací České republiky je proto zajistit rozvoj všech složek výzkumu a vývoje v České republice - 
základního výzkumu, aplikovaného výzkumu a vývoje, které mají každá svou nezastupitelnou roli a 
využít jejich provázanosti a synergií k podpoře ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje České 
republiky. Dokument stanovuje strategické a specifické cíle a opatření k jejich realizaci. 

 

Inovační strategie České republiky 2019–2030 byla schválena Usnesením vlády ČR ze dne 4. února 
2019 č. 104.  Jedná se o strategický rámcový plán, který předurčuje vládní politiku v oblasti výzkumu, 
vývoje a inovací a má pomoci České republice se během dvanácti let posunout mezi nejinovativnější 
země Evropy.  

Inovační strategie se skládá z devíti navzájem provázaných pilířů, které obsahují východiska, základní 
strategické cíle a nástroje vedoucí k jejich naplnění. Jsou jimi oblasti: Financování a hodnocení 
výzkumu a vývoje, Inovační a výzkumná centra, Národní start-up a spin-off prostředí, Polytechnické 
vzdělávání, Digitalizace, Mobilita a stavební prostředí, Ochrana duševního vlastnictví, Chytré investice 
a Chytrý marketing. 

Inovační strategii zpracovala vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace v úzké spolupráci s více než 
třicetičlenným týmem osobností z řad podnikatelů, vědců, akademiků a zástupců veřejné správy. 
Součástí Inovační strategie je zavedení nové značky The Czech Republic: The Country For The Future. 

 

MŽP podporuje nízkoodpadové technologie v rámci OPŽP 2014 – 2020 je na oblast odpadů zaměřena 
Prioritní osa 3 a specificky na předcházení vzniku odpadů Specifický cíl 3. 1 „Prevence vzniku 
odpadů“.  Souhrn výzev vyhlášených v rámci specifického cíle 3.1 je uveden v tabulce 1(viz cíl č. 3). 
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Podpora probíhá rovněž prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 2014–2020. OP PIK, který administruje Ministerstvo průmyslu a obchodu, je 
programem vypracovaným za účelem dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené 
na znalostech a inovacích.  

Na podporu nízkoodpadových a inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály je 
zaměřena: 

 Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, Investiční priorita 1: Podpora 
podnikových investic do výzkumu a inovací a vytváření vazeb a součinnosti mezi podniky, 
středisky výzkumu a vývoje a odvětvím vysokoškolského vzdělání, zejména podpora investic v 
oblasti produktů a služeb, přenosu technologií, sociálních inovací, ekologických inovací, aplikací 
veřejných služeb, stimulace poptávky, vytváření sítí, klastrů a otevřených inovací prostřednictvím 
inteligentní specializace a podpora technického a aplikovaného výzkumu, pilotních linek, opatření 
k včasnému ověřování produktů, schopností vyspělé výroby a prvovýroby, zejména v oblasti 
klíčových technologií a šíření technologií pro všeobecné použití. Uvedená oblast přímo navazuje 
na opatření č. 23 PPVO a  

 Prioritní osa 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných 
zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných 
surovin: Pro Specifický cíl 3.4 – Nízkouhlíkové technologie byly vyhlášeny výzvy I a II. Dne30. 6. 
2017 byla vyhlášena III. výzva s alokací 70 mil. Kč, a 30. 11.2018 byla vyhlášena IV. výzva s alokací 500 
mil. Kč. Dále 2. 12. 2019 byla vyhlášena V. výzva s alokací 500 mil. Kč, příjem žádostí probíhal v období 
6.1.2020 – 28.5.2020. Podporovanými aktivitami jsou: 

a) Elektromobilita (zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – 
elektromobilita silničních vozidel) 

 pořízení elektromobilů 

 pořízení dobíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského 
areálu pro vlastní potřebu 

b) Akumulace energie 

 inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie 

 inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie včetně instalace 
obnovitelných zdrojů energie (OZE) 

 pořízení kompaktních nabíjecích stanic (neveřejných v rámci podnikatelského areálu pro 
vlastní potřebu) s využitím akumulace energie pro efektivní rozvoj elektromobility 
s možností instalace integrovaného OZE přiměřeného výkonu odpovídající kapacitě 
akumulace energie 

c) Druhotné suroviny 

 zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití 
v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, 
stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších 
výrobků s ukončenou životností 

 zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat 
efektivním způsobem cenné druhotné suroviny 

 zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených 
z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde 
je to ekonomicky výhodné. 
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K plnění cíle rovněž přispívají programy Technologické agentury České republiky a resortní 
programy na podporu výzkumu a vývoje. Tyto programy jsou podrobně popsány v části věnující se 
plnění cíle č. 11. 
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Cíl č. 5 
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných dobrovolných 
nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší 
produkce s cílem jejich postupného rozšiřování). 
Horizont cíle Cíl: krátkodobý a dále průběžně. 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn 
Vazba na opatření 1, 2, 9, 20, 21, 22 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

V ČR byl usnesením č. 159 ze dne 7. dubna 1993 zaveden systém ekoznačení. Na základě tohoto 
usnesení byl 14. dubna 1994 vyhlášen Národní program označování výrobků ochrannou známkou 
Ekologicky šetrný výrobek (dnes Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a 
služeb). V roce 2004 se vstupem České republiky do Evropské unie se součástí programu stalo i 
udělování Ekoznačky EU (známé též jako Květina/The Flower). 

V posledních letech se programy ekoznačení v ČR potýkají s odlivem držitelů zapříčiněným 
nedostatečnou informační podporou ze strany MŽP. Proto již v roce 2018 byla připravována 
informační kampaň, která by tento trend měla zastavit, resp. naopak zvrátit.  

 

Tabulka 3: Národní program označování ekologicky šetrných výrobků a služeb ochrannou známkou 
– ekoznačkou Ekologicky šetrný výrobek/Ekologicky šetrná služba  

  2017 2018 

Počet licencí pro značení environmentálně šetrný výrobek 62 47 

Počet licencí pro značení environmentálně šetrná služba 4 3 

Počet licencí pro značení Ekoznačka EU „Květina“ 16 19 

Počet technických směrnic pro environmentálně šetrný výrobek 23 18 

Počet registrovaných Vlastních environmentálních tvrzení podle ČSN ISO 
14021 0* 0* 

Počet prohlášení o produktu podle ČSN ISO 14025 25** 25** 

Zdroj: MŽP, 2019 (CENIA) 

* V současnosti nejsou registrována žádná vlastní environmentální tvrzení. 

** Není vedena statistika, na základě které by bylo možné tento údaj zjistit. Číslo 25 odpovídá počtu EPD, které 
byly v registru v roce 2017/2018. Nelze dohledat ta EPD, která byla v registru v roce 2017/2018, a jejichž 
platnost vypršela. Databáze EPD již není rozdělena na stavební a chemické výrobky. 
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Tabulka 4: Celkový počet udělených registrací EMAS v období 2017 - 2018  

  2017 2018 

EMAS 23 21 
Zdroj: MŽP, CENIA 

 

K podpoře prosazování dobrovolných dohod přispělo MŽP v roce 2018, když spustilo kampaň „Dost 
bylo plastu“. MŽP uzavřelo dobrovolné dohody s řadou společností, které se zavázaly ke snížení 
spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech. Smyslem je vytvořit pro zákazníky 
alternativy, které nebudou mít dopady na životní prostředí ani na jejich peněženky. Od roku 2019 se 
mohou firmy, instituce i jednotlivci zapojit formou dobrovolných závazků na webových stránkách: 
www.cr2030.cz.  
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Cíl č. 6 
V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik životního prostředí a s 
požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné legislativní prostředí pro realizaci Programu. 
Horizont cíle Cíl: časově neomezený (průběžně). 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn 
Vazba na opatření 3, 10, 11, 12, 13 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Nový Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 byl vládou ČR 
schválen dne 22. prosince 2014. V návaznosti na to byly zpracovány krajské plány odpadového 
hospodářství. Národní POH ČR a krajské POH tvoří základní strategickou strukturu pro plnění cílů 
Programu předcházení vzniku odpadů. Zprávu o plnění cílů Plánu odpadového hospodářství České 
republiky za období 2017-2018 zveřejnilo MŽP v listopadu 2019. 

 

V letech 2017 až 2019 došlo k několika novelizacím zákona o odpadech a jeho prováděcích právních 
předpisů:  

 Zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o 
odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (novela zákona o 
odpadech). 

 Zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (novela zákona o 
odpadech). 

 Vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění 
odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.  

 Zákon č. 45/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o rtuti (novela zákona o odpadech). 

 Vyhláška č. 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů 
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Kromě toho došlo zákonem č. 180/2016 Sb. k novele zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a 
tabákových výrobcích, která zavedla od 1. ledna 2018 povinnost pro obchodní řetězce, které uvádí 
na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 m2, potraviny, které nejsou v souladu 
s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie 
upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, poskytnout bezplatně potravinovým 
bankám. 

V dubnu 2017 pak byl přijat zákon č. 149/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech 
a o změně některých zákonů (zákon o obalech), který zavedl od 1. ledna 2018 zpoplatnění 
plastových odnosných tašek. Plastová odnosná taška smí být v místě prodeje výrobků poskytnuta 
spotřebiteli minimálně za náhradu nákladů, které odpovídají nákladům na její pořízení. 
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V rámci tzv. balíčku k oběhovému hospodářství byly zveřejněny v Úředním věstníku EU 14. června 
2018 směrnice, kterými došlo ke změnám směrnic o odpadech, skládkách odpadů, obalů a oblasti 
výrobků s ukončenou životností: 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o 
odpadech. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES 
o obalech a obalových odpadech. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/850, kterou se mění směrnice 99/31/ES 
o skládkách odpadů. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/849, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o 
vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních 
bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních. 

12. června 2019 pak byla zveřejněna v Úředním věstníku EU směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 o 
omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí.  

 

V roce 2018 byly připraveny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství: zákon o 
odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a změnový 
zákon. Návrhy nových zákonů byly připraveny s ohledem na nutnost transpozice změn šesti směrnic 
Evropského parlamentu a Rady v oblasti odpadového hospodářství, které byly vydány v rámci tzv. 
balíčku k oběhovému hospodářství a zveřejněny v Úředním věstníku EU dne 14. června 2018. Dne 9. 
prosince 2019 byly návrhy nových zákonů schváleny vládou ČR a v době přípravy zprávy 
projednávány Parlamentem ČR. 

V souvislosti s transpozicí směrnice EP a Rady (EU) 2019/904 o omezení dopadu některých plastových 
výrobků na životní prostředí začala v roce 2019 příprava implementace požadavků směrnice do 
českých právních předpisů. 
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Cíl č. 7 
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné snižování 
těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na 
trh a konzumace). 
Horizont cíle střednědobý a dále průběžně. 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn 
Vazba na opatření 1, 4, 10, 11, 15, 20, 24 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Na základě novely zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, mají od 1. ledna 
2018 obchodní řetězce, které uvádí na trh potraviny v provozovně s prodejní plochou větší než 400 
m2, povinnost potraviny, které nejsou v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem nebo 
přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím požadavky na potraviny, ale jsou bezpečné, 
poskytnout bezplatně potravinovým bankám. 

 

Na základě výsledku činnosti platformy EU věnované ztrátám potravin a plýtvání potravinami bylo 
dne 27. září 2019 zveřejněno v Ústředním věstníku EU rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 
(EU) 2019/1597, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud 
jde o společnou metodiku a minimální požadavky na kvalitu pro jednotné měření úrovní 
potravinového odpadu. V návaznosti na to bylo 2. prosince 2019 v Ústředním věstníku EU 
zveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2000 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se 
stanoví formát pro vykazování údajů o potravinovém odpadu a pro předkládání zprávy o kontrole 
kvality podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES. Obě rozhodnutí byla vydána 
v souladu s článkem 9 odst. 8 revidované směrnice o odpadech. 

 

V roce 2017 se uskutečnilo zatím poslední jednání pracovní skupiny Ministerstva zemědělství pro 
potravinový odpad. Pracovní skupinu tvořili zástupci ministerstev, obchodních organizací a 
neziskových organizací. 

V roce 2016 Ministerstvo zemědělství vytvořilo dotační titul pro podporu potravinových bank – 
alokace byla 30 mil. Kč., obdrženo 35 žádostí. V roce 2017 vyplatilo Ministerstvo zemědělství v rámci 
dotačního programu „Podpora činnosti potravinových bank a dalších subjektů s humanitárním 
zaměřením“ 29,9 mil. Kč. Peníze byly využity především na financování pronájmů skladovacích 
prostor, rekonstrukci a budování nových skladovacích prostor a jejich vybavení chladicím a mrazicím 
zařízením, včetně režijních nákladů na chod potravinových bank. Organizace uvítaly, že od roku 2017 
je možné využít dotaci také na pořízení automobilu pro svoz darovaných potravin. V roce 2018 bylo v 
rámci dotačního titulu vyplaceno 41 milionů Kč. Ministerstvo zemědělství zveřejňuje seznam 
organizací, kterým mohou obchody darovat vyřazené potraviny. 

 
 
Fungující strukturou pro snižování vzniku odpadů z potravin a zlepšující celkové využívání potravin, 
které by se jinak staly odpadem, jsou Potravinové banky. Centrálně jsou jednotlivé potravinové 
banky součástí České federace potravinových bank (ČFPB). ČFPB je pak členem Evropské federace 
potravinových bank. Potravinové banky shromažďují zdarma potraviny, skladují a přidělují je 
humanitárním nebo charitativním organizacím, které poskytují potravinovou pomoc potřebným 
lidem. Členy České federace potravinových bank (www.potravinovabanka.cz), jsou Potravinová banka 
(PB) Praha a Středočeský kraj, PB Ostrava, PB v Ústeckém kraji, PB Liberec, PB Vysočina, PB Plzeň, PB 
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pro Brno a Jihomoravský kraj, PB Hradec Králové, PB ve Zlínském kraji, PB Pardubice, PB 
Karlovarského kraje, PB v Olomouckém kraji, PB Jihočeského kraje a PB Džbánsko. 

S legislativními změnami spojenými s nástupem povinnosti darování potravin došlo k výraznému 
nárůstu darovaných potravin a poklesu vzniku potravinového odpadu v sektoru obchodu. Množství 
přijatých a vydaných potravin Potravinovými bankami v ČR v letech 2017 – 2019 je uvedeno v tabulce 
5. 

 

Tabulka 5: Množství přijatých a vydaných potravin Potravinovými bankami v ČR v letech 2017 – 
2019 (v tunách) 

  Celkem Z obchodních řetězců 
(svezeno) 

Mimo PoMPo 
  Přijato Vydáno Přijato Vydáno 

2017 2 618 2 070 871 1 727 1 029 
2018 4 200 3 900 2 470 3 499 3367 
2019 4 700 4 600 2 700 4 185 4 085 

Celkem (t) 11 518 10 570 6 041 9 411 8 481 
Zdroj: Česká federace potravinových bank  

 

MŽP podporuje Potravinové banky prostřednictvím OPŽP 2014-2020. MŽP vyhlásilo ke dni 1.3.2018 
prostřednictvím SFŽP 103. výzvu v rámci prioritní osy 3, investiční podpory 1, Specifického cíle 3.1. 
Příjem žádostí probíhal od 3.4.2018 do 31.7.2018. 

V rámci podporované aktivity 3.1.1: „Předcházení vzniku komunálních odpadů“ bylo možné 
podpořit projekty zaměřené na vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank (např. 
budování, rekonstrukci skladů potravin; nákup svozové a manipulační techniky; pořízení vybavení 
skladů potravin). Oprávněnými žadateli byly subjekty, které byly v době podání žádosti členy České 
federace potravinových bank nebo sdružení Charita Česká republika. Žádosti mohla rovněž 
předkládat samotná Česká federace potravinových bank a sdružení charita Česká republika. 

V rámci 103. výzvy poskytlo MŽP dotaci jednomu subjektu na projekt zaměřený na 
vybudování/rozšíření infrastruktury potravinových bank ve výši 952 428 Kč. 

 

V letech 2017 až 2019 se v ČR uskutečnila řada konferencí a seminářů s cílem informovat a zvýšit 
povědomí o problematice předcházení vzniku potravinových odpadů. Mezi nejvýznamnějšími byli: 

 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2017“ (říjen 2017). 
 Kulatý stůl „Žádné jídlo nazmar“ (listopad 2017). 
 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2018“ (září 2018).  
 Kulatý stůl s veřejnou správou „Darování potravin“ (září 2018). 
 Kulatý stůl „Žádné jídlo nazmar – úspěchy a výzvy v boji proti plýtvání potravinami“ (listopad 

2018). 
 Konference „Předcházení vzniku odpadů 2019“ (říjen 2019). 
 

V ČR se také v posledních letech rozvíjí řada aktivit a projektů věnovaných oblasti plýtvání 
potravinami a předcházení vzniku potravinových odpadů. Příkladem mohou být: 

 Projekt „Meníčka pro bezdomovce“ - Realizuje Centrum sociálních služeb v Brně. Provozovny 
veřejného stravování poskytují zdarma v pracovní dny nespotřebovaná (respektive neprodaná) 
polední menu včetně polévek lidem bez přístřeší. Neprodaná polední menu se sváží přímo z 
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provozoven do Městského střediska krizové sociální pomoci, kde lidé mohou zdarma dostat 
kvalitní teplou stravu, která by v případě neexistence projektu končila v odpadu.  

Celkem bylo od února 2010 do 31. 12. 2018 rozdáno 244 622 porcí, což odpovídá cca 98 tunám 
kvalitních potravin, které by jinak skončily v odpadu. V uplynulém roce 2018 – navštívilo Městské 
středisko krizové a sociální pomoci pro osoby v extrémní sociální situaci v souvislosti s výdejem 
jídel opakovaně 6437 osob. Projekt poběží i v následujícím roce a zůstává v projektu zapojeno 7 
provozoven veřejného stravování a jedna provozovna, která se zapojuje pouze na období letních 
prázdnin.  

 Projekt „Křivá zelenina“ - Aktivita několika velkých obchodních společností v oblasti prodeje 
zeleniny (Penny Market, Rohlík.cz, TESCO), který je zaměřen na prodej zeleniny, která má 
nestandardní tvar nebo velikost. Tímto způsobem se dostane ke spotřebitelům i zelenina, která 
by byla pravděpodobně zaorána do země.  

 Projekt TA ČR Beta TB940MZP002 - Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku 
odpadů z potravin. 

 Projekt „Paběrkování“ – Projekt „Paběrkování“ a „Paběrkujeme v regionech“ spolku Zachraň 
Jídlo, z.s., - jedná se o aktivitu, která snižuje množství vyhozeného jídla. Sbírají se plodiny, které 
by zůstaly po sklizni na poli nebo sadu. Tyto plodiny většinou nevyhovují z estetického hlediska, 
jsou příliš malé, příliš veliké, příliš křivé, špatně uříznuté nebo mají nevyhovující barvu. 
Paběrkování je také nástrojem osvěty, protože vzhledem k velkému zájmu médií se daří 
upozorňovat veřejnost na problém plýtvání potravinami. V rámci projektu se také promítají filmy 
o plýtvání potravinami. Spolek stále získává nové dobrovolníky. Pro potravinovou banku 
dobrovolníci nasbírali přibližně 12,5 t jídla. 

 Kampaň „Spotřebuj mě“ – Kampaň spolku Zachraň Jídlo, z.s. zaměřená na zvýšení 
informovanosti občanů v rozdílech mezi pojmy "spotřebujte do" a "minimální trvanlivost". 

 Aplikace „Nesnězeno.cz“ - https://nesnezeno.cz/ -  Aplikace Nesnezeno.cz má pomoci v boji 
proti plýtvání s jídlem v gastro provozech. Spolupracující podniky mohou přes aplikaci prodat ve 
slevě zbylé porce jídla, které by jinak skončily v odpadech. Aplikace ukáže podniky v okolí, které v 
daný den nestihly prodat všechno jídlo. Zbylé porce meníček i dalších jídel nabízí se slevou 
minimálně 30 %. 

 Aplikace „Jídlov.cz“ - https://www.jidlov.cz - Aplikace pomáhá snižovat množství potravinového 
odpadu skrze mobilní aplikaci. Restaurace, bistra, pekárny, a další tak mohou zužitkovat jídlo, 
které by jinak přišlo nazmar. Zákazník nakupuje potraviny za sníženou cenu, přičemž jejich kvalita 
zůstává zachována. 

 Projekt Redpot - Redukce plýtvání potravinami ve veřejném stravování - Projekt (č. 
2018TL01000071) je řešen s finanční podporou Technologické agentury ČR (TA ČR), z Programu 
na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací ÉTA. Řešiteli jsou Technologické centrum AV ČR, Median, Zachraň jídlo, z. s. a Ústav 
zemědělské techniky a informací. Cílem projektu RedPot je navrhnout a vypracovat národní 
metodiku pro analýzu a následnou redukci plýtvání potravinami ve veřejném stravování v České 
republice. Tato metodika by se měla stát odborným podkladem v oblasti plýtvání potravinami a 
snížení potravinových ztrát pro státní správu a politiky, jejich kvalifikované politické rozhodování 
a pro podniky veřejného stravování, zapojené i nezapojené do projektu, k inovacím 
technologických a organizačních postupů. Projekt využívá vedle analytických i participativní 
metody a tím přispívá ke spolupráci a propojení zájmů podnikatelské, akademické, neziskové i 
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rozhodovací sféry s cílem omezit plýtvání potravinami. Období řešení je březen 2018 až srpen 
2020. 

 Projekt Mendelovy univerzity - Podpora pro-environmentálních vzorců chování a incentivy pro 
behaviorální změnu v produkci potravinových odpadů a plýtvání - Projekt (č. TL02000092) s 
názvem Podpora proenvironmentálních vzorců chování a incentivy pro behaviorální změnu v 
produkci potravinových odpadů a plýtvání, který je řešen s finanční podporou TA ČR z Programu 
na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje 
a inovací ÉTA v období červen 2019 až červen 2022. Cílem projektu je poskytnout aplikačním 
garantům a územním samosprávným celkům postupy a výsledky aplikace behaviorální změny 
chování domácností, a to v podobě, která bude snadno aplikovatelná pro aktéry v oblasti 
odpadového hospodářství (tj. územní samosprávné celky). Hlavním řešitelem je Mendelova 
univerzita v Brně a dalšími partnery projektu jsou Green Solution a SAKO Brno. 
Základem projektu je najít efektivnější způsoby dosažení cíle redukce plýtvání potravinami, a to 
na základě provedení cílené behaviorální intervence, jejímž smyslem je dosáhnout změny v 
chování domácností, která povede ke snížení plýtvání potravinami. 
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Cíl č. 8 
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu a následnému 
snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů. 
Horizont cíle střednědobý (stabilizace nárůstu, 2017) a dále průběžně (snižování 

produkce). 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn částečně 
Vazba na opatření 1, 2, 5, 9, 12, 16, 17, 20, 25 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Jedním ze strategických cílů POH ČR je „Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce 
odpadů“. Na to pak navazují zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů a cíle pro jednotlivé 
prioritní odpadové toky a krajské plány odpadového hospodářství. Národní POH ČR a krajské POH 
tvoří základní strategickou strukturu pro plnění cílů Programu předcházení vzniku odpadu. 

MŽP v roce 2018 připravilo novelu pro zvýšení účinnosti odděleného sběru biologicky rozložitelných 
odpadů. Ve Sbírce zákonů dne 27. září 2018 byla zveřejněna vyhláška č. 210/2018 Sb., kterou se 
mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek 
komunálních odpadů. Vyhláška zavádí povinnost pro obce zajistit celoročně místa pro oddělené 
soustřeďování biologických odpadů rostlinného původu a nabyla účinnosti 1. dubna 2019. Vyhláška 
dále zavádí povinnost pro obce zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování odpadních 
jedlých olejů a tuků, a to od 1. ledna 2020. 

V roce 2018 byly připraveny návrhy nových zákonů v oblasti odpadového hospodářství: zákon o 
odpadech, zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novela zákona o obalech a změnový 
zákon. Návrhy nových zákonů byly připraveny s ohledem na nutnost transpozice změn šesti směrnic 
Evropského parlamentu a Rady v oblasti odpadového hospodářství, které byly vydány v rámci tzv. 
balíčku k oběhovému hospodářství a zveřejněny v Úředním věstníku EU dne 14. června 2018. Dne 9. 
prosince 2019 byly návrhy nových zákonů schváleny vládou ČR a v době přípravy zprávy 
projednávány Parlamentem ČR a obsahují opatření, která mají za cíl přispět k vyšší míře třídění 
odděleně soustřeďovaných složek komunálních odpadů. 

 

Celková produkce směsných komunálních odpadů v letech 2017 až 2018 v ČR nadále klesala (viz 
kapitola 3.2), avšak celková produkce všech komunálních odpadů za stejné období rostla. V souladu 
s tím rostla i celková produkce odděleně sbíraných složek komunálních odpadů ČR v letech 2017 – 
2018, a to plastů, papíru, skla a kovů. Je tedy potřeba se i v následujícím období zaměřit na nastavení 
podmínek ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu.  

 

Na úrovni krajů a obcí byla v letech 2017 až 2019 realizována řada projektů, které zavádí příklady 
dobré praxe: 

 Re-use management statutárního města Brna - Projekt pro opětovné použití zachovalých 
upotřebených výrobků - RE-USE „DRUHÝ ŽIVOT“ na sběrných střediscích odpadů (SSO) 
statutárního města Brno. 

V létě 2016 spuštěn pilotní projekt RE-USE „DRUHÝ ŽIVOT“. Na projektu se podílí Odbor životního 
prostředí města Brna, Veřejná zeleň města Brna a SAKO Brno, a.s. Občané mohou na 4 SSO 
darovat výrobky pro opětovné použití (drobný nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, hračky, 
sportovní vybavení aj.), a to do krytých zřetelně označených kontejnerů.  



30 
 

Sběr je organizován prostřednictvím veřejné sbírky, kterou zaštítila příspěvková organizace města 
Brno - Veřejná zeleň města Brna, p. o.  

Darované předměty jsou prodávány a 100 % zisku nabytého z prodeje putuje na financování 
projektu „KVĚTINY V BRNĚ“. To znamená, že na vybraných místech městské veřejné zeleně jsou 
vysazovány okrasné květiny. Od roku 2016 občané Brna přispěli více než 515 tis. Kč, které 
pomohly vysázet 477 m2 trvalkových záhonů, 608 m2 květnatých luk a přes 55 tis. cibulovin. 

V dubnu 2016 spustil Magistrát města Brna projekt RE-NAB na podporu dalšího využívání 
použitého nábytku, tzv. nábytkovou banku. Obyvatelé Brna mohou darovat nepotřebný nábytek 
lidem v sociální nouzi. Jedná se o komodity: dřevěné, kovové či plastové stoly, stolky, židle, 
skříňky, komody, postele i police, veškerý použitelný nábytek, včetně zahradního. Z hygienických 
důvodů není odebírán čalouněný nábytek. Na čtyřech sběrných střediscích odpadu jsou umístěny 
zastřešené velkoobjemové kontejnery, kam se tyto komodity ukládají. Dál je nábytek převážen do 
skladu společnosti SAKO Brno a.s. Zde se provádí evidence a vzniká seznam aktuálně dostupného 
nábytku s fotografiemi. Následně jej OSP MMB nabízí potřebným klientům k vybavení bytů. 

 Podpora domácího kompostování  - V letech 2016 - 2018 bylo z OPŽP 2014 - 2020 v rámci 
prioritní osy 3, SC 3.1 - Prevence vzniku odpadů pořízeno cca 70 000 kusů kompostérů. 

 Jihomoravský kraj spustil webové stránky „Portál oběhového hospodářství Jihomoravského 
kraje“, což je výstup z projektu podpořeného TAČR. Portál poskytuje informace, příklady dobré 
praxe pro obce a domácnosti. Ukazuje přístupy, jak dosáhnout snížení produkce odpadů a 
maximálního využití odpadů a jak využít potenciál Jihomoravského kraje v oběhovém 
hospodářství.  

 V Olomouckém kraji je realizován projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“. Projekt běží 
již patnáctým rokem a jeho hlavním úkolem je posílení systému třídění odpadů v obcích. Také v 
dalších krajích např. v Jihočeském kraji se již několik let realizuje projekt „Intenzifikace 
odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich 
obalové složky v Jihočeském kraji“. V rámci tohoto programu se mohou obyvatelé a obce 
zapojovat do mnoha akcí podporující odpadové hospodářství v kraji (např. díky tomuto programu 
si obce mohou rozšířit sítě sběrných nádob, na separované komodity a rozšířit sběrné dvory). V 
kraji Vysočina je také již 15 let na podporu separace realizován projekt „Intenzifikace odděleného 
sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Kraji Vysočina“. Cílem 
projektu je zefektivnění nakládání s komunálním odpadem, posílení sběru využitelných složek a 
zkvalitnění vyseparovaných složek. Občanům jsou poskytovány informace o možnostech 
předcházení vniku odpadů, zvýšení výtěžnosti tříděného sběru komunálních odpadů (zejména 
jejich obalové složky), včetně navýšení zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru 
elektroodpadu. 

 V Olomouckém kraji byly realizovány projekty výchovy a vzdělávání občanů v oblasti 
odpadového hospodářství např. „Jak se točí odpady“. Kampaň, jejímž cílem je zvýšení množství a 
kvality separovaného odpadu. Soutěž „O keramickou popelnici“, program pro efektivní sběr 
vysloužilého elektrozařízení prostřednictvím místních sborů dobrovolných hasičů - „Recyklujte s 
hasiči“. 

 V rámci celé ČR pořádá Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s., soutěž pro obce v rámci 
v třídění odpadů „Křišťálová popelnice“. 

 V rámci EVVO např. v Plzeňském kraji byly pro zvýšení povědomí cílových skupin o správném a 
účelném nakládání s odpady a pro dosažení zvýšení množství zpětně odebíraných vyřazených 
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elektrických zařízení, vydány tištěné a digitální propagační a informační materiály. Dále byla 
hrazena doprava školám do výukových středisek Černošín, Krsy a do ZEVO Chotíkov, také 
divadelní představení pro děti, nádoby do škol a soutěž obcí kraje v třídění odpadů. 

 Na území Plzeňského kraje byl připravován projekt na vybudování sběrné sítě kontejnerů pro 
textil, a to včetně svozových prostředků nebo na vybudování Center opětovného použití odpadů.  

 Kraj Vysočina na svých webových stránkách zveřejňuje „Praktické tipy pro předcházení vzniku 
odpadů pro obce“ a také „Předcházení vzniku odpadů – tipy pro malá a větší sídla“.  

 V roce 2018 byl Krajem Vysočina vypsán třetí grantový program „Odpady 2018“ zaměřený na 
předcházení vzniku odpadů a recyklaci odpadů s alokací 3 mil. Kč. Do něj se mohli přihlásit 
zájemci (firmy, obce atd.) se svými projekty. 

 Dále v kraji Vysočina byly pořádány projekty a akce zaměřené na zpětný odběr elektrozařízení a 
baterií. Také byla uspořádána konference příkladů dobré praxe. 

 Všechny kraje v oblasti předcházení vzniku odpadů spolupracují s AOS a kolektivními systémy 
Elektrowin, Ecobat a Asekol. Jedná se např. o projekty: „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět“, 
který napomáhá žákům mateřských, základních a středních škol prohloubit jejich znalosti v 
oblasti recyklace odpadů a obecně zlepšit jejich vztah k životnímu prostředí, poskytnout 
zkušenosti se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Dále „Věnuj mobil 
a pojeď do ZOO“, „EKOUČITEL ROKU 2017/2108“, „Recyklace hrou určená přímo pro ZŠ“, „RED 
BAG 2018“, „Letní dovádění“ a soutěž obcí „My třídíme nejlépe“. Cílem všech realizovaných a 
plánovaných projektů je zvýšit povědomí občanů o předcházení vzniku odpadů a správném 
nakládání s vysloužilými elektrospotřebiči a bateriemi. 

 V Praze k podpoře předcházení vzniku odpadů, recyklaci a následnému využívání komunálního 
odpadu se uskutečnily v roce 2018 tyto akce:  Informačně – vzdělávací kampaň pro veřejnost 
„Den Země 2018“, což je informačně vzdělávací kampaň pro veřejnost zaměřená na ochranu 
životního prostředí a informace k předcházení vzniku odpadů, jejich třídění a následnému 
využívání. 

 Na pražských školách probíhají sběrové ekologické soutěže ve sběru druhotných surovin. Nově by 
v budoucnu měly být více zaměřeny na předcházení vzniku odpadů v domácnostech a školách. 

 Každoročně jsou pořádány exkurze pro pražské školy (základní i střední) do provozu zpracování a 
využití odpadů. Projekt zprostředkovává žákům potřebné informace o zpracování a následném 
využívání recyklovatelných odpadů a umožňuje jim zhlédnout tyto procesy přímo v 
provozovnách. Smyslem realizace těchto exkurzí je podpora moderní výuky žáků základních a 
středních škol, která má být co nejvíce názorná a zaměřená na osobní prožitek. Ke každému 
provozu jsou zpracovány metodické listy, které slouží pedagogům pro další orientaci v 
problematice a jako pomocný výukový materiál. Projekt je realizován již od roku 2008, od roku 
2018 bylo nově zařazeno podtéma předcházení vzniku odpadu - „Zero waste projekty“. Ve 
školním roce 2017 - 2018 se konalo 331 exkurzí, kterých se zúčastnilo 6 362 žáků nebo studentů z 
celkem 95 pražských škol. 

 Hlavní město Praha vyvíjí řadu aktivit v oblasti EVVO se zaměřením na odpadové hospodářství. 
Ve spolupráci s řadou organizací, společností a firem jsou každoročně připravovány různé 
osvětově-vzdělávací akce zaměřené rovněž na problematiku odpadů a předcházení jeho vzniku. 
Jsou také vydávány informační a propagační materiály s touto problematikou, které jsou 
poskytovány občanům hlavního města Prahy v rámci akcí pro veřejnost, dále jsou poskytovány 
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školským zařízením, nevládním neziskovým organizacím v rámci podpory různých projektů a akcí 
zaměřených na odpady, jsou k dispozici v informačních střediscích Magistrátu hlavního města 
Prahy a u některých organizací zřízených hlavním městem Praha a jsou distribuovány na úřady 
městských částí. 

 Liberecký kraj realizuje vzdělávací projekt v rámci česko-německé spolupráce a podporuje sbírky 
ošacení. Dále podporuje Potravinovou banku Libereckého kraje, z.s. Stále od roku 2005 probíhá 
projekt „Ekologizace provozu budovy Libereckého kraje“.  

 Ve Středočeském kraji byly pořádány pro obce semináře začleňující i tématiku předcházení 
vzniku odpadů. 
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Cíl č. 9 
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce 
nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových 
směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících letech. 
Horizont cíle střednědobý (stabilizace nárůstu, 2017) a dále průběžně (snižování 

produkce). 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn částečně 
Vazba na opatření 1, 2, 6, 9, 18, 19, 20, 22, 25, 26 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

V oblasti nebezpečných odpadů pravidelně probíhá školení pro hodnocení nebezpečných vlastností 
odpadů. Školení pořádá Česká společnost pro jakost. Školení je určeno zájemcům o pověření k 
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů Ministerstvem životního prostředí ČR podle § 7 zákona o 
odpadech a koná se vždy dvakrát za rok. 

 

V rámci prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifického cíle 3.2 
Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů OPŽP 2014 - 2020 byla podporována 
výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických 
odpadů. Podporovanou aktivitou byla výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými 
odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování). Přehled výzev zaměřených na tuto 
aktivitu je uveden v tabulce 6. 

 
Tabulka 6: Projekty zaměřené na nakládání s nebezpečnými odpady v OPŽP 2014 -2020 v letech 
2017 - 2019 

číslo výzvy příjem žádostí finanční alokace  
počet doporučených 
projektů 

69. výzva od 1. 9. 2017 do 28. 2. 2018 800 milionů Kč 248 
85. výzva od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019 450 milionů Kč 4 
104. výzva od 3. 9. 2018 do 28. 2. 2019 800 milionů Kč 174 
126. výzva od 2. 9. 2019 do 3. 2. 2020 500 milionů Kč * 

133. výzva od 1. 3. 2019 do 31. 12. 2019 250 milionů Kč * 

134. výzva od 2. 9. 2019 do 1. 9. 2020 100 milionů Kč * 

Zdroj: MŽP, SFŽP  

* V době přípravy zprávy probíhal příjem žádostí/vyhodnocení projektů a data nebyla k dispozici 

 

Na základě Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Regionální úřadovnou 
WHO pro Evropu v roce 2019 zahájil Státní zdravotní úřad v roce 2019 ve spolupráci s WHO přípravu 
projektu, jehož výstupem bude Národní profil azbestu ČR. 

 

V roce 2018 připravilo MŽP dva metodické návody zaměřené na stabilizaci vzniku stavebních a 
demoličních a nebezpečných odpadů - „Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem 
azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi“ a „Metodický návod odboru 
odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro 
nakládání s nimi“. 
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Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb 
a pro nakládání s nimi vypracovalo MŽP ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj a 
Ministerstvem zdravotnictví. Cílem bylo vytvořit postup pro stavební úřady, jak v rámci povolování 
stavebních úprav, nástavby nebo přístavby a povolování odstraňování staveb ovlivnit žádoucím 
způsobem manipulaci s odpady z azbestu.  Metodický návod byl vydán v lednu 2018 za účelem 
zajištění správného nakládání se stavebními materiály a odpady s obsahem azbestu. Popisuje 
kompetence a povinnosti jednotlivých orgánů státní správy v rámci nakládání se stavebními 
materiály, které obsahují azbest a následně se stavebními a demoličními odpady s obsahem azbestu. 

Metodický návod odboru odpadů Ministerstva životního prostředí pro řízení vzniku stavebních a 
demoličních odpadů a pro nakládání s nimi vydalo MŽP v srpnu 2018. Metodický návod je zaměřen 
zejména na problematiku vzniku odpadů z údržby, změn dokončených staveb a odstraňování staveb 
budov a staveb dopravní infrastruktury. Metodický návod byl vydán s cílem omezit množství 
nebezpečných odpadů vznikajících při zřizování staveb, jejich údržbě, změnách dokončených staveb a 
odstraňování staveb, sjednotit postup přiřazování kategorie odpadu (nebezpečný nebo ostatní 
odpad) u vznikajících stavebních a demoličních odpadů v souladu s § 6 zákona o odpadech a jeho 
prováděcími předpisy, zabezpečit přednostní využívání stavebních a demoličních odpadů a jednotně 
vymezit podmínky pro přejímku odpadů do zařízení k jejich využívání a minimalizovat riziko při 
nakládání se stavebními a demoličními odpady. 
 

V roce 2018 Ministerstvo průmyslu a obchodu zajistilo vytvoření Katalogu výrobků a materiálů s 
obsahem druhotných surovin. Katalog výrobků a materiálů s obsahem druhotných surovin byl 
vytvořen jako online verze dokumentu pro Českou agenturu pro standardizaci. Má usnadnit orientaci 
obcím, městům a dalším orgánům veřejného sektoru při zadávání veřejných zakázek. Rovněž má být 
užitečným nástrojem pro odbornou veřejnost, zejména pro projektanty a podnikatelské subjekty 
zabývající se stavební činností a jejich dodavatele. Katalog má dvě základní sekce – přehled 
druhotných surovin a recyklovaných výrobků. Pro doplnění přehledu o tématice jsou v dalších sekcí 
shromážděné legislativní požadavky a související předpisy normy a zkušební postupy pro uvádění 
recyklovaných produktů do praxe. 

Katalog je dostupný v online verzi na webových stránkách www.recyklujmestavby.cz. Provoz portálu 
Recyklujme stavby financuje a zajišťuje MPOa Česká agentura pro standardizaci. 

 

V oblasti stavebních a demoličních odpadů se každoročně konají konference Recycling, kterou 
pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, a konference Recykluji! Neskládkuji! 
Tu od roku 2016 pořádá společnost AZS 98. Cílem konferencí je rovněž osvěta v oblasti nakládání a 
využívání stavebních a demoličních odpadů. 

 

Separovaný sběr textilu není v ČR pro obce povinný a je na území ČR realizován prostřednictvím řady 
charitativních organizací a soukromých společností. Vybraný textil je dále použit v rámci charitativní 
pomoci nebo nabízen k opětovnému použití. Dle článku 11 odst. 1 revidované směrnice o odpadech, 
která byla zveřejněna v Úředním věstníku EU dne 14. června 2018, mají členské státy povinnost 
zavést tříděný sběr textilu od 1. ledna 2025.  

V roce 2019 se prostřednictvím charitativních organizací a soukromých společností vybralo přibližně 
37 300 tun textilu, obuvi a dalších výrobků určených k opětovnému použití, jako jsou například 
plyšové hračky. Množství sebraného textilu v ČR v letech 2017 – 2019 je uvedeno v tabulce 7. 
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V roce 2019 bylo dle odhadů MŽP a na základě údajů zaslaných společnostmi, které realizují sběr 
použitého textilu od občanů, rozmístěno na území ČR přibližně 8 000 kontejnerů na textil. 

 

Tabulka 7: Množství sebraného textilu v ČR v letech 2017 – 2019 (v tunách) 
  2017 2018 2019 

Množství sebraného textilu, obuvi a dalších výrobků určených 
k opětovnému použití 35 435* 36 926* 37 500* 

Zdroj: MŽP 

* Odhad MŽP na základě údajů zaslaných společnosti zabývajícími se sběrem textilu. Data za rok 2019 nebyla 
v době zpracování zprávy plně k dispozici. 

 

V ČR působí následující společnosti zabývající se sběrem použitého textilu: 

 Projekt ReShare Armády spásy - Má za cíl vybudovat sociální podnik zaměřený na využití, 
zpracování a prodej darů od individuálních i firemních dárců. Zaměřuje se na sběr obnošeného 
textilu a obuvi do stacionárních kontejnerů v Praze, Ostravě i dalších městech Moravskoslezského 
kraje a připravuje se i umístění kontejnerů v dalších městech, svoz darovaného nábytku, 
elektroniky, hraček, doplňků nebo likvidace pozůstalostí, následné třídění ve skladech ReSharu. 

 Společnost POTEX – Rozmisťuje po Praze a blízkém okolí speciální oranžové kontejnery, do 
kterých může každý vhodit použitý textil, boty a doplňky. V současné době spravuje téměř 600 
kontejnerů. Velká část oblečení získá druhý život u lidí, kteří si nemohou dovolit oblečení nové. 
Ošacení, boty a bytový textil využijí například v Naději a Centru sociálních služeb Praha, které se 
starají o osamělé a lidi bez domova nebo v Progressive a Sananimu, kde pracují především s 
drogově závislými. Použitý textil také dále dobře slouží v dobročinném obchodě COMEBACK, kde 
nacházejí práci lidé s drogovou minulostí a získávají zde nové pracovní návyky. Věci, které se již 
nosit a používat nedají, putují za symbolickou cenu ke zpracování do třídíren, které jsou na 
recyklaci textilu dobře vybaveny. Část výtěžku z činnosti společnosti ještě následně směřuje do 
neziskových organizací, které více využijí pro svou činnost peníze než oblečení. 

 Společnost DIMATEX CS - Sběr použitého textilu, třídění textilií, recyklace textilu a výroba 
čistících hadrů. V České Republice má rozmístěno více než 360 firemních kontejnerů. Hadry 
a textilie jsou sbírány, tříděny, recyklovány. Textilní odpad je z 95% recyklován. V České Republice 
se používá na výrobu čistících tkanin, geotextilií a čistících plachetek. Společnost zpracovává textil 
pro použití v automobilovém, strojírenském a stavebním průmyslu v ČR. Kvalitní kusy oblečení 
věnuje charitě a na obecně prospěšnou činnost. 

 Diakonie Broumov, sociální družstvo – Sběrné kontejnery na textil má rozmístěny po celé ČR. 
Veškerý sběr textilního materiálu, včetně sběru z kontejnerů, dokáže Diakonie Broumov přetřídit, 
využít nebo zpracovat. Vybudovala vlastní třídírnu a dále i vlastní provoz na zpracování textilu již 
nevhodného k nošení či nějak poškozeného na čistící plachetky. Z materiálu, který by jinak skončil 
na skládkách, smysluplně využije cca 90%.  

 FCC Česká republika, s.r.o. - Službu sběru použitého oblečení pomocí speciálních kontejnerů v ČR 
zahájila v červenci 2012 na základě úspěšného fungování tohoto modelu v Rakousku. Společnost 
FCC v ČR hradí z peněz získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a 
přepravou a dále přispívá na charitativní účely. 

 Společnost Textil Eco – Kontejnery jsou umístěny ve více než 2 800 obcích. Podle druhu, kvality a 
dalších parametrů jsou zaměstnanci společnosti schopni roztřídit až 90 % obsahu kontejnerů k 
dalšímu užitečnému využití. Prodej části sebraného textilu ve společensky odpovědných 
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prodejnách umožňuje pokrýt náklady na svoz, zaměstnance, rozvoz a dotovat recyklaci více 
poškozeného textilu do průmyslu. Část financí se vrací do společnosti podporou neziskových 
projektů Nadace SOVA, UNICEF Česká republika, Lékařů bez hranic a dalších. 
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Cíl č. 10 
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem prodlužování 
životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů. 
Horizont cíle střednědobý a dále průběžně.  
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn  
Vazba na opatření 1, 2, 3, 20 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

Ministerstvo životního prostředí dlouhodobě podporuje aktivity nestátních neziskových organizací 
(NNO) v oblasti prevence vzniku odpadu prostřednictvím Programu na podporu nevládních 
neziskových organizací. Dotace na projekty občanských sdružení a obecně prospěšných společností 
jsou ze státního rozpočtu poskytovány na příslušný kalendářní rok. Veřejné výběrové řízení je obvykle 
vyhlašováno v roce, který předchází roku realizace projektu. Horní limit na 1 projekt bývá cca 200-300 
tis. Kč. Příklady podpořených projektů NNO související s problematikou jsou uvedeny v tabulce 8.  

 

Tabulka 8: Projekty s tématikou odpadového hospodářství podpořené v Programu na podporu 
NNO v letech 2017 – 2019 

Rok Název projektu Příjemce 

2017 Paběrkujeme! Zachraň jídlo, z.s. 

2017 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 
Český svaz ochránců přírody 

  

2017 
Z pokoje do pokoje – centrum pro sběr 

Spojené hlavy, z.s. 
nábytku a jeho přípravu na opětovné využití 

2017 
Bezobalová republika - manuál pro zavedení 

Bezobalu, z.ú. konceptu šetrné distribuce jakožto způsobu 
předcházení vzniku odpadů 

2017 
Recyklace hrou v Plzeňském, Zlínském a Jihočeském 
kraji Recyklohraní, o.p.s 

2017 Předcházej a recykluj v obcích do 2000 obyvatel Arnika - program Toxické látky a 
odpady 

2017 Nově o odpadech nejen na Prostějovsku 
Český svaz ochránců přírody, 

Regionální sdružení Iris 

2018 Paběrkujeme v regionech Zachraň Jídlo, z.s. 

2018 Školení Bezobalu: podpora při zavádění konceptu 
šetrné distribuce v České republice 

Bezobalu, z.s. 

2018 Bezobalu o zero waste II Bezobalu, z.s. 

2018 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2018 EKODOMOV, z.s. 

2018 Podpora snižování produkce odpadů v obcích 
Středočeského kraje 

Arnika – program Toxické látky a 
odpady 
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2019 Kompostujeme, nehnijeme KOKOZA, o.p.s 

2019 Komunitní Kompostování EKODOMOV, z.s 

2019 Zažij ZERO WASTE 
Čmelák - Společnost přátel přírody 

z.s 

2019 Méně odpadu v Moravskoslezském kraji Arnika, z. s 

2019 
Konference Předcházení vzniku odpadů České ekologické manažerské 

2019 centrum, z.s 

2019 
Odpadové hospodářství obcí – příklady ARNIKA - program Toxické látky a 

odpady dobré praxe 

2019 Spotřebuj mě Zachraň Jídlo, z.s. 

2019 Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019 Český svaz ochránců přírody 

2019 
Centrum pro záchranu starého nábytku - Z pokoje do pokoje - Spojené hlavy, 

z. s Z pokoje do pokoje 

2019 
Recyklace hrou v Ústeckém, Plzeňském 

Recyklohraní, o.p.s. 
a Libereckém kraji 

Zdroj dat: MŽP 

 

Do oblasti předcházení vzniku odpadů zasahuje i působnost charitativních organizací v ČR. Je možné 
identifikovat řadu činností charitativních organizací, které přímo přispívají k předcházení vzniku 
odpadů, resp. prodlužují životnost některých výrobků. Níže jsou uvedeny nejznámější registrované 
charitativní organizace v ČR, které mají ve své náplni i činnosti, které přispívají k prevenci vzniku 
odpadů: 

• Červený kříž, 

• Charita Česká republika, 

• Diakonie Broumov, 

• Člověk v tísni, 

• ADRA, 

• Česká Federace potravinových bank,  

• Fond ohrožených dětí 

• a další.  

  

Ministerstvo životního prostředí podpořilo prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 
2014 – 2020 v Prioritní ose 3, SC 3.1 – Prevence vzniku odpadů v rámci 68. a 103. dotační výzvy 22 
projektů RE-USE center za cca 60 mil. Kč. Přehled projektů je uveden v tabulce 9. 
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Tabulka 9: Projekty RE-USE center podpořených z OPŽP 2014 – 2020 v letech 2017 - 2019 

Název Projektu Kraj realizace Anotace projektu 

RE-USE centrum 
Hutisko-Solanec Zlínský kraj 

Projekt má za cíl opětovné využití starých, ale stále funkčních věcí, 
které už doma lidé nepotřebují.  V pravidelných provozních 
hodinách bude občanům jednotlivých obcí umožněno předávat 
funkční, ale nevyužívané předměty. Z hygienických důvodů nebude 
přijímán čalouněný nábytek, z bezpečnostních důvodů pak 
elektrická a elektronická zařízení. 

ISNO v Olomouci - 
opětovné využití 
starých věcí 

Olomoucký kraj 

Realizací projektu dojde k vytvoření re-use centra v Olomouci pro 
opětovné využití starých věcí. Bude tak vytvořená nová kapacita 
pro předcházení vzniku komunálního odpadu. Realizátorem 
projektu jsou Technické služby města Olomouce a.s. V rámci 
projektu bude pořízeno hmotné a nehmotné vybavení, realizovány 
budou propagační aktivity projektu. Re-use centrum bude sloužit 
pro odevzdání nepotřebných věcí a jejich nabízení k dalšímu využití 
občanům, pro větší objemy bude fungovat svozové vozidlo. 

Vše nemusí skončit 
v kontejneru Jihomoravský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování centra pro opětovné využití 
výrobků ve městě Znojmě. Cílem projektu je motivovat občany, aby 
darovali nepotřebné funkční věci ze svých domácností před jejich 
vyhozením a zároveň podpořit zájem si podobný výrobek odebrat.  

Separace BRKO a 
vznik DOOR - TO - 
DOOR separačního 
centra 

Středočeský kraj 

Cílem projektu je separace množství BRKO a RE - USE odpadu ve 
SKO prostřednictvím pořízení kompostérů pro občany ve spádové 
lokalitě. Dalším cílem je vytvoření DOOR - TO - DOOR separačního 
centra, které bude sloužit pro re-použití nepotřebných textilních 
materiálů, oděvů, kovů nebo objemného odpadu. Výstupem 
projektu je snížení produkce KO a zvýšení podílu využití ostatních 
odpadů prostřednictvím jejich separace. 

Vybudování RE-
USE centra ve 
městě Příbor 

Moravskoslezský 
kraj 

Vybudování RE-USE centra na pozemku města Příbor, s kapacitou 
75,1 tun/rok. Bude postavena budova, ve které bude umístěno RE-
USE centrum včetně základního vybavení, a bude pořízeno svozové 
vozidlo. Budou přijímány pouze věci, které by bylo možné označit 
jako komunální odpad skupiny 20. Příjem věcí bude zdarma. 

RE-USE centrum 
města Heřmanův Pardubický kraj 

Předmětem projektu je vybudování tzv. re-use centra při 
současném sběrném dvoře pro občany města Heřmanův Městec. 
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Městec (Re-use centrum bude od sběrného dvora funkčně odděleno.) V re-
use centru občané odevzdávají zdarma nepotřebné věci jako je 
nábytek, zařízení a vybavení domácnosti, obrazy, rámy na obrazy, 
vázy, dekorace do domácnosti, květináče, mechanické domácí 
spotřebiče, hračky, sportovní vybavení nebo koberce. 
Plánované aktivity projektu: 
Na území města bude vybudováno Re-use centrum, v jehož jedné 
části bude vybudováno přístřeší. Pod tento zastřešený prostor 
budou lidé moci přinášet drobnější věci od knih, sportovního 
vybavení až po různé zařízení domácností. 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků pro 
občany obce 
Kostelní Lhota 

Středočeský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba 
montované haly) pro uskladnění předmětů a materiálů určených 
pro opětovné využití. Dále dojde k pořízení nákladního vozidla, 
které bude obcí využíváno ke svozu předmětů a materiálu od 
občanů a k občanům. Součástí projektu je vytvoření informačního 
systému pro prezentování přijatých předmětů a materiálů od 
občanů. A dále bude pořízena váha. 

Re-use Centrum 
Mořinka 

Středočeský kraj Jedná se o projekt vytvoření systému svozu door to door v 
kombinaci s vybudováním centra opětovného použití výrobku. 

Systém 
předcházení vzniku 
komunálních 
odpadů ve 
Vysokém Mýtě 

Pardubický kraj 

Předmětem projektu je vytvořit systém pro předcházení vzniku 
komunálních odpadů ukládaných na skládku ve Vysokém Mýtě, 
systém znovuvyužívání zboží a předmětů, které pro své majitele již 
nemají využití (re-use systém). Ve městě je produkováno významné 
množství komunálního odpadu, který není využíván a je následně 
ukládán na skládku. V rámci projektu bude pořízen svozový vůz a 
základní vybavení centra, kde budou využitelné předměty 
shromažďovány a následně dále předávány k opětovnému využití. 

Druhá šance - s 
námi použité 
výrobky na skládce 
neskončí 

Královehradecký 
kraj 

Nabídne občanům možnost odkládat věci, o kterých si myslí, že 
můžou ještě někomu posloužit. Tyto věci budou v případě zájmu od 
občanů i zdarma sváženy. Věci pak budou nabídnuty za 
symbolickou cenu případným zájemcům. 

Pořízení 
kompostérů pro 
domácí 
kompostování, 
kontejnery na 
textil a Re-use 
centra 

Jihočeský kraj 

Předmětem realizace projektu je nákup kompostérů pro obce 
Jihočeského kraje. Kompostéry budou sloužit obyvatelům obcí, 
kterým budou zapůjčeny. Další částí projektu bude pořízení 
kontejnerů na textil pro navýšení separace tohoto druhu 
komunálního odpadu. Budou zřízena Re-use centra, pro které 
budou pořízeny mobilní buňky. 

Předcházení vzniku 
odpadů v Brně II Jihomoravský kraj 

Projekt je rozdělen na dvě složky předcházení vzniku odpadu. - 
Biologicky rozložitelný odpad - RE-USE (předcházení vzniku 
domovního odpadu). Tato složka se skládá ze dvou složek a to 
využití velkoobjemového odpadu (nábytku) a drobných věcí z 
domácnosti. 
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Kasejovice, stodola 
v areálu bývalého 
špýcharu 

Plzeňský kraj 

Předmětem projektu je vybudování RE-USE centra, místa pro 
předcházení vzniku komunálního odpadu, místa pro opětovné 
využití výrobků, které by jednoznačně skončily jako odpad. Toto 
místo bude vytvořené v objektu na území Kasejovice, které je ve 
vlastnictví města. Jedná se o stodolu z 20. let minulého století. 
Původně objekt sloužil k uskladňování obilí spolu se sýpkou - 
špýchar. Dnes již stodola neslouží k původnímu účelu a je nutné 
zajistit jí smysluplné využití. 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v obci 
Mratín 

Středočeský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba 
dvou hal) včetně pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a 
materiálů určených pro opětovné využití. Součástí projektu je dále 
vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení 
bude systém vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, 
popisy předmětů, mailová komunikace a další funkcionality). 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v obci 
Němčovice 

Plzeňský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba 
budovy) včetně pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a 
materiálů určených pro opětovné využití. Součástí projektu je dále 
vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení 
bude systém vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, 
popisy předmětů, mailová komunikace a další funkcionality). 

Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků v městyse 
Jince 

Středočeský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba 
dvou budov) včetně pořízení vybavení pro uskladnění předmětů a 
materiálů určených pro opětovné využití. Součástí projektu je dále 
vytvoření informačního systému pro prezentování přijatých 
předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového řešení 
bude systém vyhledávání předmětů, fotodokumentace předmětů, 
popisy předmětů, mailová komunikace a další funkcionality). 

Předcházení vzniku 
odpadů v obci 
Žlutava 

Zlínský kraj 

Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v obci Žlutava. Jedná se o 
kombinovaný projekt, kdy v rámci již fungujícího odpadového 
centra v obci bude vybudováno centrum opětovného použití 
výrobků a zároveň dojde k pořízení kompostérů pro občany obce 
Žlutava a jednoho kontejneru na sběr textilu po obci. 

Re-use centrum 
města Jesenice Středočeský kraj 

Předmětem projektu je realizace opatření, kterým dojde k 
předcházení vzniku odpadu na území města Jesenice. V rámci 
projektu bude vybudováno tzv. re-use centrum v současně 
nevyužívaných budovách - dvou stodol ve dvoře bytového domu 
který se nachází na pozemku Jesenice u Rakovníka. 
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Centrum pro 
opětovné použití 
výrobků ve městě 
Mělník 

Středočeský kraj 

V rámci projektu dojde k vybudování vhodných prostor (výstavba 
prefabrikované haly) včetně pořízení vybavení pro uskladnění 
předmětů a materiálů určených pro opětovné využití. Součástí 
projektu je dále vytvoření informačního systému pro prezentování 
přijatých předmětů a materiálů od občanů (součástí softwarového 
řešení bude systém vyhledávání předmětů, fotodokumentace 
předmětů, popisy předmětů, mailová komunikace a další 
funkcionality). 

Pomalší - 
předcházení vzniku 
odpadu 

Jihočeský kraj 
Předmětem projektu je stavební úprava plochy na sběrném dvoře 
ve Vidově a dodávku garáží a vybavení nářadí pro sběrný dvůr 
Vidov a sběrné místo Římov. 

Re-Use centrum 
obce Velká Lhota Zlínský kraj 

Projekt řeší předcházení vzniku odpadů v obci Velká Lhota. Jedná 
se o kombinovaný projekt, kdy bude vybudováno centrum 
opětovného použití výrobků a zároveň dojde k pořízení 
kompostérů pro občany obce Velká Lhota. Centrum opětovného 
použití výrobků bude sloužit pro obce Velká Lhota, Malá Bystřice a 
Valašská Bystřice.  

Zdroj dat: MŽP, SFŽP 

 

V ČR byla v oblasti servisních služeb a RE-USE center realizována řada dalších aktivit. Jednalo se 
například o následující projekty: 

 Z pokoje do pokoje (www.zpokojedopokoje.cz) -  Neziskový projekt, který kombinuje re-use 
centrum se sdílenou dílnou a pořádá také kurzy pro veřejnost. Zachraňují starý nábytek a vracejí 
ho zpět do oběhu. 

 Nábytková banka Na-Bank  (https://na-bank.cz/) - V září 2018 vznikl projekt NA-BANK pro 
sociálně potřebné. Snaží se shánět prostředky a materiální dary k pomoci potřebným.   
Nábytková banka řeší zejména nábytek, ale také další potřebné věci v domácnosti, především 
elektrospotřebiče (pračky, ledničky aj.), oblečení, obuv, hygienické prostředky a hračky. 
Redistribuuje materiální pomoc na základě doporučení ve spolupráci se statutárním městem 
Liberec (sociální bydlení a jeho programy) a sociálními službami nestátních neziskových 
organizací, měst a obcí v Libereckém kraji. Jádrem práce je město Liberec, působnost organizace 
je krajská. Projekt realizuje spolek Nábytková banka, z.s. 

 Nábytková farma Kralupy nad Vltavou (www.nabytkovafarma.cz) -  Bazar s nábytkem, 
dekoracemi a potřebami pro domácnost. Kromě obchodu s bazarovým nábytkem a bytovými 
doplňky poskytuje i řadu užitečných služeb. Stěhují, vyklízí, renovují a čalouní použitý nábytek. 
veškerý výtěžek z prodeje, jde především na léčbu mužů a žen ze závislosti na návykových látkách 
a na podporu preventivních programů na ZŠ. 

 Nevyhazujto (www.nevyhazujto.cz) - Webová platforma prostřednictvím které mohou lidé 
darovat věc, kterou už nepotřebují, ale někomu jinému by se ještě mohla hodit. Zdarma, jen za 
odvoz. 

 Opravárna (www.opravarna.cz) - Největší síť odborných servisů i drobných opravářů v ČR. 
Možnost si vybrat mezi profesionálními servisy i hobby opraváři. 
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 Sako Brno – Re-use projekt Druhý život - Občané zdarma odevzdají nepotřebné věci na šest 
sběrných středisek odpadů. 

 KABINET CB (https://kabinetcb.cz/) - Českobudějovické re-use centrum a sdílená dílna a sociální 
podnik, který zároveň spolupracuje s materiální bankou spolku DialogCB, z.s. 
(http://dialogcb.cz/projekt/materialni-banka/). Smyslem materiální banky je ve spolupráci s 
českobudějovickým re-use centrem KABINET CB přerozdělovat poskytovatelům sociálních služeb 
a jejich uživatelům, kteří jsou zrovna v sociální či finanční krizi, vybavení domácnosti a 
kancelářské vybavení. 

 Pilotní projekt Cirkulární dílna HYB4 (https://www.facebook.com/CirkularkaHYB4/) - Smyslem 
„Recyklační dílny“ je poukázat na možnosti recyklace a sdílení prostředků a získané know-how 
poslouží i jako pilotní pokus k ověření zájmu občanů k budoucímu záměru na vybudování 
pražského Re-USE centra, které se pokusí Magistrát hl. m. Prahy realizovat. Projekt „Recyklační 
dílny“ umožňuje vrátit do užití hodnotný, ale starší nábytek, který by jinak skončil na skládce. 
Dílna veřejnosti nabízí pravidelné workshopy, v jejichž rámci si zájemci budou moci bezplatně a 
pod vedením profesionálních instruktorů opravit či vyrobit různé druhy nábytku. Projekt vznikl ve 
spolupráci Kampusu Hybernská při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy za finanční podpory 
Pražských služeb, a. s., a ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, Knihovnou věcí a Institutem 
cirkulární ekonomiky.  

 Zdrojovna – freeshop (https://cs-cz.facebook.com/zdrojovna) - Kdokoliv může do prostor 
Freeshopu donést to, co už nepotřebuje, a zároveň si odnést jakoukoliv odloženou věc, která se 
mu líbí nebo hodí. 

 Re-use centrum na sběrném dvoře Chrudim. 

 Projekt RE-USE Zábřeh. 
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Cíl č. 11 
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory Programu 
předcházení vzniku odpadů ČR 
Horizont cíle dlouhodobý a dále průběžně. 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn  
Vazba na opatření 18, 19, 23, 24, 25, 26 
 

Usnesením vlády České republiky č. 135 ze dne 17. února 2016 byla schválena Národní politika 
výzkumu, vývoje a inovací na léta 2016 – 2020. Dokument určuje klíčové obory a výzkumná témata, 
na něž by se měl aplikovaný výzkum zaměřit.  

Základním cílem Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky (NP VaVaI) je proto 
zajistit rozvoj všech složek výzkumu a vývoje v České republice - základního výzkumu, aplikovaného 
výzkumu a vývoje, které mají každá svou nezastupitelnou roli a využít jejich provázanosti a synergií 
k podpoře ekonomického, kulturního a sociálního rozvoje České republiky. 

NP VaVaI se zaměřuje na klíčové oblasti potřeb (je tedy problémově orientovaná), jakými jsou řízení 
systému VaVaI, veřejný sektor VaVaI, spolupráce soukromého a veřejného sektoru VaVaI, inovace 
v podnicích a výzvy pro zaměření VaVaI. Dokument stanovuje strategické a specifické cíle a opatření 
k jejich realizaci. 

 
Programy TAČR nabízí poměrně rozsáhlý prostor pro oblast předcházení vzniku odpadů na různých 
úrovních. Zapojení problematiky do jednotlivých programů (nejen TAČR) je součástí navržených 
opatření pro podporu problematiky v oblasti vědy a výzkumu. V tabulce 10 jsou shrnuty projekty 
podpořené z programů TA ČR, které se týkají předcházení vzniku odpadů. 
  
Tabulka 10: Projekty zaměřené na odpadové hospodářství podpořené z programů TA ČR v letech 
2017 - 2019 

TA ČR EPSILON 

Číslo projektu Název projektu Řešitel Období řešení 
projektu 

TH04030297 Inteligentní systém pro provoz odpadového 
hospodářství v rámci SmartCity AppSatori s.r.o. 2019 - 2020 

TH02010206 

Významná ekonomická a materiálová 
úspora při výstavbě liniových podzemních 
konstrukcí zahrnutím popílku a druhotného 
odpadu do betonového ostění staveb 

HOCHTIEF CZ a. 
s. 2017 - 2020 

TH04020043 
Inovativní technologie využití 
anorganických průmyslových odpadů nebo 
vedlejších produktů 

ECOCOAL Slag 
Handling s.r.o. 2019 - 2022 

TH02020110 Nové kompozitní nanomateriály na bázi 
recyklovatelného tuhého odpadu ÚJV Řež, a. s. 2017 - 2019 
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TH02030412 

POLYBET – Vývoj technologické linky pro 
materiálové využití odpadních termoplastů 
a stavebních recyklátů ve výrobě 
stavebních prvků z polymerbetonu 

VIA ALTA a.s. 2017 - 2019 

TH04030292 
RECLAY | Kompozit na bázi odpadních jílů 
jako substitut tamponážní směsi pro 
nízkopotenciální tepelná čerpadla 

CHEMCOMEX, 
a.s. 2019 - 2022 

TH03010454  

Vývoj a inovace nových stavebních prvků ze 
zemědělské biomasy se zaměřením na 
předcházení vzniku a ekologické využití 
stavebních odpadů 

EKOPANELY 
SERVIS s.r.o. 2018 - 2020 

TH04020043 
Inovativní technologie využití 
anorganických průmyslových odpadů nebo 
vedlejších produktů 

ECOCOAL Slag 
Handling s.r.o. 2019 - 2022 

TA ČR ZÉTA 

Číslo projektu Název projektu Řešitel Období řešení 
projektu 

TJ01000074 Možnosti využití čistírenských kalů jako 
sekundárního zdroje fosforu v ČR 

Ústav 
chemických 
procesů AV ČR, 
v.v.i. 

2017 - 2019 

TJ01000034 Výzkum odpadních termoplastů pro jejich 
následné využití ve výrobě stavebních hmot VIA ALTA a.s. 2018 - 2019 

TJ02000262 
Zpracování gastro odpadu do podoby 
pevného uhlíkatého produktu k 
materiálovému využití 

Vysoké učení 
technické v Brně 2019 - 2021 

TA ČR GAMA 

Číslo projektu Název projektu Řešitel Období řešení 
projektu 

TG01020003 Biotechnologie pro produkci PHA 
biopolymeru z odpadního fritovacího oleje 

NAFIGATE 
Corporation, a.s. 2017 - 2017 

CENTRA KOMPETENCE 

Číslo projektu Název projektu Řešitel Období řešení 
projektu 

TE02000236 Centrum kompetence pro energetické 
využití odpadů 

Vysoké učení 
technické v Brně 2014 – 2018 

Zdroj dat: IS VaVaI 

 

K plnění cíle č. 11 rovněž přispěly resortní programy výzkumu a vývoje ČR. Jednalo se o následující 
resortní programy výzkumu a vývoje: 
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 Resortní výzkum Ministerstva průmyslu a obchodu 
Ministerstvo průmyslu a obchodu zajišťuje podporu projektů aplikovaného výzkumu a 
experimentálního vývoje pro průmyslovou výrobu z prostředků státního rozpočtu České 
republiky v rámci programů TIP a TRIO.  

 
Tabulka 11: Projekty zaměřené na odpadové hospodářství podpořené z programů TRIO a TIP 
v letech 2017 – 2019 

Číslo 
projektu Název projektu Řešitel   

Období 
řešení 
projektu 

FV20086 Vývoj lehkých novodobých stavebních materiálů s využitím 
lehkého kameniva na bázi odpadní skleněné moučky 

REFAGLASS s. 
r. o.   2017 - 2020 

FV20127 Výzkum a vývoj pokročilých tepelně a akusticko izolačních 
materiálů na bázi odpadního textilu a přírodních vláken RETEX a.s.   2017 - 2020 

FV20131 Nové principy v procesech čištění a přípravy vláken pro 
předení 

Rieter CZ 
s.r.o.   2017 - 2020 

FV20270 
Vývoj kompozitních keramických membrán na bázi 
recyklovaných materiálů včetně jejich způsobu aplikace v 
oblastech čištění a recyklace průmyslových vod 

ASIO TECH, 
spol. s r.o.   2017 - 2020 

FV20303 
Progresivní polymerní hmoty s využitím druhotných surovin a 
nebezpečných odpadů do chemicky silně agresivního 
prostředí 

Redrock 
Construction 
s.r.o. 

  2017 - 2021 

FV20503 Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních 
vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi LAVARIS s.r.o.   2017 - 2019 

FV30072 
Efektivní optimalizace využití odpadu z produkce 
cementotřískových desek pro výrobu konkurenceschopných 
stavebnin 

CIDEM 
Hranice, a.s.   2018 - 2021 

FV30247 
Vývoj a ověření technologie tlakového předmáčení lehkého 
umělého kameniva v praktických podmínkách při výrobě 
lehkého konstrukčního transportbetonu 

Svoboda a 
syn, s.r.o.   2017 - 2020 

FV30327 Progresivní bezodpadová technologie vysokohodnotného 
pórobetonu při využití obnovitelných zdrojů PORFIX CZ a.s.   2018 - 2021 
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FV30359 Recyklace sádrokartonových desek a nová materiálová využití 
s přidanou hodnotou LAVARIS s.r.o.   2018 - 2020 

FV40025 Zpracování odpadových a recyklovaných textilních vláken Rieter CZ 
s.r.o.   2019 - 2022 

FV40038 
Vývoj nových inovativních celků spojených s nově vyvinutou 
progresivní technologií výroby lehkého umělého kameniva ze 
silikátových materiálů 

Svoboda a 
syn, s.r.o.   2019 - 2022 

FV40054 Využití recyklovaných pneumatik pro výrobu akustických 
izolačních prvků 

EKAZ Praha a. 
s.   2019 - 2022 

FV40081 
Pokročilé technologie zřízení a obnovy konstrukčních vrstev 
tělesa železničního spodku s efektivním využitím materiálů z 
druhotných surovin 

INFRAM a.s.   2019 - 2022 

FV40094 Vývoj nové materiálové základny na základě Hydal PHA pro 
náhradu mikroplastů 

NAFIGATE 
Corporation, 
a.s. 

  2019 - 2021 

FV40146 

Funkcionalizace ochranných oděvů aplikací finálních úprav 
prádelenskými postupy a prodloužení životnosti oděvů 
reaktivací efektů v rámci prádelenského servisu a náhradou 
bavlny směsnými konstrukcemi 

I N O T E X 
spol. s r.o.   2019 - 2022 

FV40329 
Výzkum úpravy vstupních surovin, receptur a vlastností 
rekultivačních sanačních hmot vznikajících z odpadů, 
vedlejších produktů a druhotných surovin 

SMOLO a.s.   2019 - 2021 

FV40392 VaV využití recyklovaných materiálů při výrobě porézních 
polymerních forem 

Dřevojas, 
výrobní 
družstvo 

  2019 - 2021 

FV10075 

Nová technologie vícepodlažních energeticky úsporných 
budov z lepených sendvičových panelů s možností zakládání 
na zemních vrutech s využitím technologie prefabrikovaných 
bytových jader 

EUROPANEL 
s.r.o.   2016 - 2019 
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FV10022 Efektivní využití cihelného recyklátu 
HELUZ 
cihlářský 
průmysl v.o.s. 

  2016 - 2020 

FV10118 Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin 
ve formě samozhutnitelných zálivek KOMFORT,a.s.   2016 - 2020 

FV10509 Výzkum a vývoj nových podlahových vsypů s obsahem 
recyklovaných surovin se zaručenými vlastnostmi 

KORUND 
BENÁTKY, s. r. 
o. 

  2016 - 2020 

FV10284 Pokročilá technologie pískového pórobetonu s podílem 
druhotných surovin a efektivnějším využitím přírodních zdrojů PORFIX CZ a.s.   2016 - 2020 

FV10304 Využití teplárenské strusky při výrobě betonového zboží Prefa Brno 
a.s.   2016 - 2019 

FV10239 Elektrostatická separace plastů z průmyslového odpadu pro 
následnou recyklaci Puruplast, a.s.   2016 - 2019 

FV10685 Flexibilní stavební systém na bázi dřeva a vysokohodnotného 
betonu pro energeticky efektivní bytové domy 

RD Rýmařov s. 
r. o.   2016 - 2020 

FV10260 
Vývoj kontinuálního procesu výroby methylesterů mastných 
kyselin (FAME) z odpadních tuků a odpadních rostlinných 
olejů 

TEMPERATIOR 
s.r.o.   2016 - 2019 

FV10226 Vývoj technologie pro recyklaci kovů ze strusky s vysokou 
účinností 

VVV MOST 
spol. s r.o.   2016 - 2019 

Zdroj dat: IS VaVaI 

 

 Resortní výzkum Ministerstva zemědělství 
Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné 
systémy v zemědělství 2012-2018 a Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na 
období 2017 - 2025, ZEMĚ. 

 
Tabulka 12: Projekty zaměřené na odpadové hospodářství podpořené z programu KUS v letech 
2017 - 2019 

Číslo 
projektu 

Název projektu Řešitel Období řešení 
projektu 

QJ1320159 
Výzkum zpracování, využití a 
zneškodňování odpadních produktů z 
bioplynových stanic 

Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava 

2013 – 2017 

Zdroj dat: IS VaVaI 
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Tabulka 13: Projekty zaměřené na odpadové hospodářství podpořené z programu ZEMĚ v letech 
2017 - 2019 

Číslo 
projektu Název projektu Řešitel 

Období řešení 
projektu 

QK1910056 

Dlouhodobý test aplikace biocharu 
vyrobeného z odpadní biomasy do 
zemědělské půdy za účelem řešení 
problematiky sucha v intenzivně 
zemědělsky využívaných oblastech 
České republiky 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze / Fakulta životního prostředí 2019 – 2023 

QK1910095 

Využití vermikompostování k 
eliminaci mikropolutantů za účelem 
bezpečné aplikace čistírenského kalu 
na zemědělskou půdu 

Česká zemědělská univerzita v 
Praze / Fakulta agrobiologie, 
potravinových a přírodních zdrojů 

2019 – 2023 

QK1910300 

Využití odpadů z mlékáren pro 
produkci nových mléčných výrobků a 
doplňků stravy s přídavkem mikrořas 
nebo jejich komponent 

Vysoká škola chemicko-
technologická v Praze / Fakulta 
potravinářské a biochemické 
technologie 

2019 - 2023 

QK1910392 

Ekologicky šetrné materiály pro 
intenzifikaci rostlinné výroby s 
půdoochrannými vlastnostmi na bázi 
obnovitelných zdrojů 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / 
Univerzitní institut 2019 - 2023 

Zdroj dat: IS VaVaI 
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Cíl č. 12 
Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách a činnostech 
kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků. 
Horizont cíle krátkodobý až střednědobý a dále průběžně. 
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl plněn  
Vazba na opatření 1, 3, 8 
 

Bližší popis stavu plnění cíle: 

V rámci aktivit jednotlivých kolektivních systémů byly realizovány následující činnosti: 

 Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - Cílem projektu je prohloubit znalost žáků a studentů 
v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií 
a použitých drobných elektrozařízení. Nad projektem převzalo záštitu MŠMT České republiky a je 
spolufinancován společnostmi, které se v České republice specializují na zpětný odběr a recyklaci 
-  ASEKOL, a.s., ECOBAT s.r.o., ELEKTROWIN a.s. 

 Projekt „Jsem zpět“ - Projekt běží od roku 2015 a dává spotřebičům „druhou šanci“. Zpětně 
odebrané plně funkční spotřebiče projdou odbornou kontrolou servisního technika, který 
zodpovídá za jeho bezpečnost, a spotřebič tak může být dán do oběhu např. do Klokánku Fondu 
ohrožených dětí, azylových domů či jiných vybraných organizací. Servisní technik na místě 
provede odbornou montáž, případně vymění vysloužilý spotřebič za funkční. Projekt dbá na 
transparentní a bezpečné použití spotřebičů. Projekt „Jsem zpět“ řídí společnost ELEKTROWIN 
a.s., kolektivní systém určený pro zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v ČR. 

 Projekt „Věnuj mobil“ – Projekt kolektivního systému ASEKOL a.s. zaměřený na sběr vysloužilých 
mobilních telefonů. Funkční telefony jsou zkontrolovány a předány organizacím, ve kterých jsou 
ještě využity. Sběrové kampaně „Věnuj mobil a pojeď do ZOO“ se ve školním roce 2017 - 2018 
zúčastnilo 121 zapojených škol a celkem bylo odevzdáno 9 412 kusů mobilních telefonů. 1. 
prosince 2018 vyhlásila společnost ASEKOL a.s. již devátý ročník soutěže. 

 Pilotní projekt WANTED - Probíhá na sběrných dvorech v Praze a dalších šesti městech České 
republiky od září 2016, možnost odevzdat staré, ale ještě funkční elektrozařízení (např. lux, 
elektrické hračky, počítač, notebook či kávovar atd.). Projekt ASEKOL a.s. 

 Mobilomat – Prostřednictvím tzv. Mobilomatu lze odevzdat vysloužilý mobilní telefon. V 
současnosti je umístěn v obchodním centru Galerie HARFA. Projekt ASEKOL a.s. 

 Ekolampov - V letech 2017 a 2018 byl v provozu naučně-zábavný portál pro děti, mládež i širokou 
veřejnost. V rámci hry bylo možnost vybudovat si své ekobydlení a vyzkoušet si své znalosti v 
oblasti ekologie. Byly předávány informační materiály o vysloužilých zářivkách, LED diodách a 
úsporných žárovkách. Projekt EKOLAMP s.r.o. 

 REMOBIL – Neziskový projekt, který provozuje kolektivní systém RETELA, s.r.o. V rámci tohoto 
projektu je snaha zpětně vybrané telefony nejenom materiálově využít, ale i opětovně použít. 

 „AKTIVNÍ OBEC“ - Společnost ASEKOL, s.r.o. zahájila od 1. dubna 2018 již druhý ročník soutěže 
AKTIVNÍ OBEC zaměřené na podporu recyklace a ochranu životního prostředí a sběr drobného 
elektrozařízení. Hodnoceny jsou tři soutěžní oblasti. První je výtěžnost sběru v červených 
kontejnerech, které slouží pro sběr drobného vysloužilého elektra, druhou je propagace 
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zpětného odběru elektrozařízení a třetí zohledňuje navýšení průměrné výtěžnosti sběru v 
červených kontejnerech v přepočtu na jednoho obyvatele. 

 Mobilní aplikace „Kam s ní?“ – Informační a vzdělávací aplikace obsahuje popis jednotlivých 
druhů světelných zdrojů, mapu sběrných míst a kvíz na procvičení znalostí. Projekt EKOLAMP 
s.r.o.   

 Hra „Zrecykluj To!“ – Mobilní hra, ve které si zájemce zábavnou formou vyzkouší sběr 
elektrozařízení, která najdete v běžné domácnosti. Úkolem hráče je najít a vyřešit úkoly schované 
v jednotlivých místnostech fiktivního domu. Každý úkol se skládá z několika kroků, které je 
potřeba udělat ve správném pořadí. Hráč musí prověřit funkčnost některých elektrozařízení, 
zkusit je opravit a nefunkční přístroje odnést na sběrné místo k recyklaci. Hra Zrecykluj to! přináší  
informace, proč je důležité vysloužilé elektro recyklovat. Projekt EKOLAMP s.r.o. 
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Cíl č. 13 
Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem vyhodnocování 
účinnosti Programů předcházení vzniku odpadů ČR a posouzení dosažených pokroků dílčích 
prevenčních opatření a cílů. 
Horizont cíle krátkodobý.  
Hodnocení stavu plnění cíle  Cíl splněn  
Vazba na opatření 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 

 
Bližší popis stavu plnění cíle: 

V rámci projektu MŽP „Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku 
odpadů“ (TB940MZP002) byly vypracovány následující metodiky za účelem vyhodnocování účinnosti 
Programů předcházení vzniku odpadů ČR a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních 
opatření a cílů: 

 Metodika postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku odpadů pro ČR 
včetně dopracování již navržených indikátorů. 

 Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin. 

 Metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního 
kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO. 

 Metodika pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a toku 
obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, 
získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech. 
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 3.2 INDIKÁTORY PRO PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ 
Směrnice EP a Rady 98/2008 o odpadech v čl. 29, odst. 3, uvádí, že členské státy si určí kvalitativní a 
kvantitativní kritéria (indikátory) za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo 
prostřednictvím přijatých opatření dosaženo. 

Indikátory pro předcházení vzniku odpadů jsou sice požadovány, stále však ještě nejsou k dispozici 
obecně uznávané vzory ani na úrovni EU ani v širším mezinárodním měřítku. Hlavním kvantitativním 
indikátorem pro Program by logicky měla být měrná produkce odpadů. Produkce odpadů však může 
být také významně ovlivněna změnami odpadové legislativy a makroekonomickými ukazateli. 
Podstatou prevenčních opatření by v první fázi měla být stabilizace produkce a její následné 
snižování. Pokles produkce však ještě neznamená, že prevenční opatření jsou účinná a že k poklesu 
došlo právě na základě těchto opatření. V posledních letech se například jasně ukazuje, že ke 
snižování produkce některých složek komunálního odpadů vede občany ekonomická recese. Vzniklý 
pokles produkce však není způsoben fungující prevencí. 

Z tohoto důvodu je zapotřebí na indikátor produkce nahlížet jako na orientační. Informační hodnotu 
a účinnost Programu je nutné vyhodnocovat rozsáhlejší analýzou zohledňující všechny vnější vlivy a 
faktory. Nelze totiž jednoznačně stanovit množství odpadů, které nevzniklo. 

 

Tabulka 14: Vybrané indikátory pro měření pokroku Programu předcházení vzniku odpadů v ČR 
v letech 2017 – 2019 

  2017 2018 2019 

Celková produkce směsných komunálních odpadů (t/rok) 2 800 624 2 807 400 
* 

Celková produkce směsných komunálních odpadů (kg/obyv/rok) 264 264,2 
* 

Celková produkce oddělně sebraných odpadů papíru z obcí 
(t/rok) 497 524  529 488 

* 

Celková produkce oddělně sebraných odpadů skla z obcí (t/rok) 201 551  217 489 
* 

Celková produkce oddělně sebraných odpadů plastů z obcí 
(t/rok) 248 585  267 478 

* 

Celková produkce oddělně sebraných odpadů kovů z obcí (t/rok) 73 052  79 095 
* 

Celková produkce BRO ze zahrad a parků (t/rok) 771 969 778 847 
* 

Množství zpětně odebraného textilu, obuvi a vybraných 
znovupoužitelných výrobků (t/rok) 35 435 36 926 37 300** 

Množství odevzdaných potravin k dalšímu užívání (t/rok)  2 070  3 900  4 600 
k 31.12.2019 

Množství kontejnerů na textil v ČR (ks)     8 000 
k 31.12.2019 

Množství domácích kompostérů v ČR (ks)     70 000 
Zdroj: MŽP, CENIA, Česká Federace potravinových bank 
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* Data nebyla v době přípravy zprávy k dispozici 

** Odhad MŽP na základě údajů zaslaných společnosti zabývajícími se sběrem textilu. Data za rok 2019 nebyla v 
době zpracování zprávy plně k dispozici. 
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4 ZÁVĚR 

Druhá hodnotící zpráva Programu předcházení vzniku odpadů České republiky se věnuje hodnocení 
plnění jednotlivých dílčích cílů Programu za období 2017 až 2019 a zahrnuje vyhodnocení stávajících 
aktivit a opatření týkajících se předcházení vzniku odpadů realizovaných v ČR v tomto období. 
Hodnotící zpráva je předkládána na základě usnesení vlády č. 869/2014. 

Program obsahuje celkem 13 dílčích cílů a 26 opatření pro plnění těchto cílů. Z hodnotící zprávy 
vyplývá, že 11 cílů je plněno a 2 cíle jsou plněny částečně. Lze konstatovat, že Program je celkově 
plněn. 

Z hodnocení vyplývá, že se začínají v České republice rozvíjet aktivity související s předcházením 
vzniku odpadů v rámci aktivit obcí, podnikatelských subjektů, neziskových organizací a školských 
zařízení. Nejaktivněji je podle hodnocení řešena tématika předcházení vzniku potravinového odpadu, 
postupně se rozvíjí iniciativy v oblasti opravy výrobků a re-use projektů. Nedaří se však dosáhnout 
stabilizace produkce jednotlivých složek komunálního odpadu. 

V následujícím období je nutné se dále zaměřit na oblasti osvěty široké veřejnosti a 
environmentálního vzdělávání a výchovy dětí a žáků všech typů škol; intenzivnější podporu aktivit 
v oblasti opětovného použití, opravárenských služeb a aktivit, které vedou k prodlužování životnosti 
výrobků; větší podporu a propagaci ekoznačení a dalších dobrovolných nástrojů, jako jsou 
dobrovolné dohody; podporu výzkumu a vývoje v rámci inovačních projektů a technologií a 
především na stabilizaci jednotlivých toků komunálních odpadů. 
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5 PŘÍLOHA 

5.1 SEZNAM ZKRATEK 
 

Zkratka Vysvětlení 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 - 2024 

ČR  Česká republika 

MŽP Ministerstvo životního prostředí 

EU Evropská unie 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

TA ČR Technologická agentura České republiky 

SFŽP Státní fond životního prostředí České republiky 

NIS Národní inovační strategie České republiky  

NP VaVaI Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR  

EŠV Ekologicky šetrný výrobek 

EMAS 
Zkratka Eco Management and Audit Scheme. Dobrovolný nástroj ochrany životního 
prostředí. 

EPD Databáze environmentálních prohlášení o produktu 

NNO Nestátní neziskové organizace  

PoMPo Potravinová a materiální pomoc 

CSR Společenská odpovědnost organizací 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 

OP PIK Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 

PDS ČR Politika druhotných surovin České republiky 

 

 

  

  


