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ABSTRAKT 

Žídková Vladislava: Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému 

hospodářství 

Balíček oběhového hospodářství přijat Evropskou komisí v prosinci 2015 má za cíl 

dosáhnout účinnějšího využívání zdrojů v souladu se zásadami udržitelné výroby 

a spotřeby. Balíček se skládá z revidovaných směrnic v oblasti odpadů a Akčního plánu 

k oběhovému hospodářství stanovujícího řadu opatření pro uzavření cyklu oběhového 

hospodářství. Legislativní návrhy obsažené v balíčku zahrnují cíle na snížení skládkování a 

zlepšení podmínek pro další využití a recyklaci jednotlivých toků odpadů, přičemž jsou 

vymezeny klíčové toky jako například obalový nebo komunální odpad. Pro správné 

fungování navržených opatření je zapotřebí zapojení všech členských států, a to jak na 

vládní úrovni, tak i na úrovni výrobců a samotných obyvatel. Pro tyto účely jsou v balíčku 

navrhovány potřebné investice v oblasti nakládání s odpady a opatření, které mají zajistit 

jejich jasnější a jednodušší provádění. Stanovená opatření se týkají celého životního cyklu 

výrobku, který je podle Akčního plánu dělen do pěti fází (výroba, spotřeba, nakládání 

s odpady, zpracovaní odpadů, využití odpadů). Ekonomika oběhového hospodářství 

doplňuje a rozšiřuje již rozvíjené činnosti v odpadovém hospodářství a soustředí se na 

uzavírání materiálových cyklů. Zavádění zásad oběhového hospodářství je významné ve 

vztahu k šetření primárních zdrojů, ochraně životního prostředí, a také k snižování nákladů 

v průmyslu. Pro úspěšné začlenění balíčku do odpadového hospodářství České republiky je 

zapotřebí politická podpora, vytvoření vhodných ekonomických podmínek, sjednocení 

jednotlivých metodik a definic týkajících se nakládání s odpady a zajištění odpovídajícího 

vzdělávání a pracovní síly. 

 

Klíčová slova: odpad, oběhové hospodářství, druhotné suroviny, opětovné využití 



 

 

ABSTRACT 

Žídková Vladislava: Circular economy package in relation to waste management 

 

The circular economy package adopted by the European Commission in December 2015 

aims to achieve a more efficient use of resources in compliance with the principles of 

sustainable production and consumption. The package consists of the revised Waste 

Directives and the Circular Action Plan setting out a set of measures for economy circle 

closure. The legislative proposals included in the package include targets for landfill 

reduction and improvement of the conditions for further recovery and recycling of 

individual waste streams, while defining key streams such as packaging or municipal 

waste. For the correct functioning of the proposed measures, it is necessary to involve all 

Member States, both at the governmental level and at the level of the producers and the 

inhabitants themselves. For this purpose, the package proposes the necessary investments 

in the area of waste management and measures to ensure their clearer and easier 

implementation. The specified measures concern the entire life cycle of a product, divided 

into five phases according to the Action Plan (production, consumption, waste 

management, waste treatment, waste recovery). The circular economy complements and 

extends already developed activities in waste management and concentrates on the closure 

of material cycles. The implementation of the principles of the circulation economy is 

important in relation to conservation of primary sources, environmental protection and also 

to reduction of expenses in the industry. For successful integration of the circular economy 

package into the Czech Republic's waste management the political support, the creation of 

appropriate economic conditions, the unification of individual waste management 

methodologies and definitions and providing of adequate training and workforce are 

needed. 

Keywords: waste, circular economy, secondary raw materials, reuse 
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1 ÚVOD 

Problematika odpadového hospodářství je v posledních letech často diskutovaným 

tématem a upírá se na ni pozornost všech zemí Evropské unie. V rámci EU je přijímána 

celá řada směrnic a rozhodnutí, které jsou poté implementovány do právního řádu České 

republiky. V současné době dochází k vysoké spotřebě přírodních zdrojů a k tvorbě 

obrovského množství odpadu. Odpad je produkován během celého života každého z nás 

a představuje jak environmentální, tak i ekonomickou zátěž. Průměrný Evropan 

vyprodukuje za rok přibližně 481 kg komunálního odpadu (EEA, 2014a). Způsob, jakým 

lze situaci vylepšit po ekologické i finanční stránce, je recyklace odpadů a jejich zpětné 

využití. Oběhové hospodářství je komplexním systémem, který optimalizuje výrobní 

technologie a procesy, spotřebu zdrojů a nakládání s odpady. V prosinci roku 2015 přijala 

Evropská komise nový balíček týkající se oběhového hospodářství. Balíček je tvořen 

návrhy právních předpisů o odpadech a uceleným akčním plánem a má za cíl usnadnit 

přechod na intenzivnější oběhové hospodářství v Evropské unii. Návrhy balíčku jsou 

zaměřené na dlouhodobou vizi pro vyšší míru recyklace, omezení skládkování a navrhují 

konkrétní opatření k odstranění překážek, které brání lepšímu nakládání s odpady. 

Tato práce si klade za cíl získání co nejvíce dostupných poznatků týkajících se 

balíčku oběhového hospodářství a zhodnocení jeho vztahu k odpadovému hospodářství jak 

České republiky, tak  Evropské unie. Cílem práce je blíže pohlédnout na jednotlivé cíle 

definované v balíčku oběhového hospodářství a vyhodnotit jeho začlenění do strategií 

odpadového hospodářství definovaných v Plánu odpadového hospodářství České 

republiky. 
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

Odpadové hospodářství (OH) je dynamicky se rozvíjející oblastí národního 

hospodářství, která zahrnuje činnosti jako předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady, 

následnou péči o místo trvalého uložení odpadů a o jejich kontrolu. Jelikož má 

problematika předcházení vzniku odpadů široký rozsah, aktivity k předcházení vzniku 

odpadů se netýkají jen sektoru nakládání s odpady, ale také výrobního průmyslu, těžebního 

sektoru, služeb, vzdělávání a spotřeby obyvatel. Kromě prevence snižování množství 

odpadů je rovněž nutné snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají škodlivý 

dopad na životní prostředí a lidské zdraví. Dalším hlavním cílem odpadového hospodářství 

je nakládat se vzniklými odpady tak, aby mohli být v maximální míře využity jako 

druhotné suroviny (MŽP, 2015). 

Nástroje pro podporu odpadového hospodářství lze rozdělit na normativní, 

ekonomické, administrativní, informační a dobrovolné. Mezi normativní nástroje řadíme 

směrnice EU pro oblast nakládání s odpady transponované do právních předpisů ČR, 

rozvahy a strategie v oblasti investic, modely financování, plány odpadového hospodářství 

krajů a obcí, právní řád ČR - předpisy upravující oblast životního prostředí a odpadového 

hospodářství a příslušné technické normy, stávající povinnosti dané zákonem o odpadech, 

nebo strategické dokumenty ostatních ministerstev s vazbou na odpadové hospodářství. 

Administrativními nástroji jsou například zabezpečení jednotného výkonu státní správy 

v oblasti práva životního prostředí (nakládání s odpady), zvyšování odbornosti pracovníků, 

upřednostňování výrobků z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrných výrobků při 

zadávání zakázek na úrovni orgánů veřejné správy, podpora výzkumu, experimentálního 

vývoje a inovací a Rada pro odpadové hospodářství jako poradní orgán Ministerstva 

životního prostředí. 

Mezi ekonomické nástroje pak patří poplatky (například za znečišťování životního 

prostředí a za ukládání odpadů na skládky), nebo naopak finanční podpora z veřejných 

zdrojů například ve formě dotací, daňových úlev nebo podpory z programů a fondů EU, 

dále finanční rezerva pro rekultivace, sanace a následnou péči po ukončení provozu 

skládek, rozšířená ekonomická odpovědnost výrobce a jiné. Informační nástroje zahrnují 

databáze, periodika a další zdroje informací (například Informační systém odpadového 

hospodářství), jako i informační systémy ministerstev a dalších orgánů státní správy. Patří 

sem také systém veřejných projednání v rámci procesu EIA/SEA pro posuzování vlivů na 
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životní prostředí. Ostatní nástroje jsou založeny na dobrovolném přístupu a patří sem 

dobrovolné nástroje jako například Národní program EMAS (systém EU pro 

environmentální řízení podniků a audit), Národní program čistší produkce nebo Národní 

program environmentálního značení. Dále mezi dobrovolné nástroje řadíme dobrovolné 

dohody v oblasti odpadového hospodářství, dohody s provozovateli zařízení k nakládání s 

odpady nebo prohlubování spolupráce s podnikatelskými subjekty v oblasti životního 

prostředí (POH ČR, 2015). 

2.1 Odpadové hospodářství v České republice 

V České republice upravuje nakládání s odpady zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů. Zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

a upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů, stanoví práva a povinnosti osob 

v odpadovém hospodářství a klade důraz na dodržování ochrany životního prostředí, zdraví 

lidí a na trvale udržitelný rozvoj (Zákon č. 185/2001 Sb; MŽP, 2015). Každý tok odpadů 

vyžaduje kvůli svým osobitým vlastnostem a různému riziku na životní prostředí 

specifické nakládání. Cíle pro nakládání s odpady jsou vymezeny v Plánu odpadového 

hospodářství (POH) České republiky pro období 2015 – 2024, vydaným formou nařízení 

vlády 352/2014 Sb. POH České republiky je nástroj pro řízení odpadového hospodářství a 

realizaci jeho dlouhodobé strategie v České republice. Hlavní cíle této strategie jsou: 

- předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, 

- minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí, 

- udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“, 

- maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové 

hospodářství (MŽP, 2015). 

Další povinností vycházející z priorit POH je stanovení a koordinace sítě zařízení 

k nakládání s odpady v jednotlivých regionech. Operační program Životní prostředí 2014-

2020 je nástrojem navazujícím na Plán odpadového hospodářství, prostřednictvím kterého 

je možné čerpat finance na nové zařízení a systémy pro nakládání s odpady (MŽP, 2015). 

Priority plánu odpadového hospodářství České republiky jsou následující: 

předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů, opětovné použití 
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výrobků s ukončenou životností, kvalitní recyklace a maximální materiálové, energetické 

a biologické využití vhodných odpadů, a to především ve vztahu k zemědělství, energetice 

a stavebnictví, optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady 

(BRKO) a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území ČR, s důrazem na 

povinné zavedení odděleného sběru BRO, povinné zavedení tříděného sběru přinejmenším 

pro odpady z papíru, kovu, plastu a skla do roku 2015, energetické využívání odpadů, 

komunálních odpadů, zejména směsného komunálního odpadu, zásadní omezení 

skládkování na území ČR, optimalizace veškeré činnosti v odpadovém hospodářství s 

ohledem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí, optimalizace veškeré činnosti v 

odpadovém hospodářství, s ohledem na vynaložené náklady na ekonomickou a sociální 

udržitelnost, vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem a zajištění dlouhodobé 

stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v regionech i v rámci celé ČR.  

Na vrcholu hierarchie nakládání s odpady je předcházení vzniku odpadů, pak 

příprava k opětovnému použití, recyklace odpadů, jiné využití odpadů (například 

energetické využití) a až pak odstranění odpadů. Plnění vytyčených priorit je rozvrhnuto 

do časových rozmezí. Krátkodobé priority a aktivity byly navrženy pro období r. 2015 – 

2017. Mezi nimi například zvýšení podílu materiálového využití materiálově využitelných 

složek komunálního odpadu nebo zvýšení podílu energetického využití zbytkového 

směsného komunálního odpadu. Střednědobé priority a aktivity (r. 2018 – 2019) zahrnují 

zhodnocení a vyhodnocení splnění krátkodobých cílů například vyhodnocení odklonu 

BRKO od skládkování. K dlouhodobým prioritám plánovaným na r. 2020 – 2024 patří 

vyhodnocení všech aktivit a priorit POH ČR a příprava nového plánu pro další období. 

Hlavním zdrojem dat o odpadovém hospodářství je souhrnná databáze Informačního 

systému odpadového hospodářství (ISOH), kterou spravuje pro MŽP Česká informační 

agentura životního prostředí (CENIA). ISOH shromažďuje primární údaje o produkci 

odpadů a způsobech nakládání s nimi v České republice, které jsou využívány při 

vypracování plánu odpadového hospodářství ČR. 

Prioritami strategií státní politiky České republiky, které se vztahují k odpadovému 

hospodářství je předcházení vzniku odpadů, zabezpečení co největšího využití vzniklých 

odpadů (jako náhrady přírodních zdrojů i jako zdrojů energie) a redukce jejich negativního 

vlivu na životní prostředí. Za tímto účelem byly vytvořeny tyto strategie a dokumenty: 
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- Státní politika životního prostředí ČR 2012 – 2020 – vymezuje plán pro realizaci 

efektivní ochrany životního prostředí do roku 2020. 

- Státní energetická koncepce ČR 2012 – 2040 – dokument definující cíle státu v 

energetickém hospodářství v souladu s potřebami jak hospodářského, tak i 

společenského rozvoje,  

- Surovinová politika ČR 2012 – 2032 – dokument vytvořen za účelem zajištění 

surovinové bezpečnosti státu. 

- Politika druhotných surovin ČR – má za cíl vytvářet příznivé podmínky pro 

získávání druhotných surovin, pro jejich zpracování a využívání. 

- Akční plán pro biomasu ČR 2012 – 2020 – obsahuje analýzu využití biomasy pro 

energetické účely a navrhuje vhodná opatření. 

- Strategie regionálního rozvoje ČR (POH ČR, 2014). 

Kromě zmiňovaných strategií a dokumentů jsou podpůrným nástrojem pro 

odpadové hospodářství také platformy. Takovou platformou je VIZE 2024 založena 

experty z oblasti odpadového hospodářství, kteří jsou zástupci neziskové, akademické a 

soukromé sféry. Název platformy obsahuje rok 2024, kdy by dle návrhu nového zákona o 

odpadech měla Česká republika výrazně omezit skládkování. Vidinou VIZE 2024 je 

přispět k fungování oběhové ekonomiky, docílit maximálního využívání odpadů jako 

druhotných zdrojů surovin a zajistit tak udržitelnou produkci odpadů a spotřebu materiálů 

(empress.cz; NV 352/2014 Sb.; Švarcová and Melichar, 2016). 

2.1.1 Vývoj odpadového hospodářství v České republice 

Odpadová politika České republiky prošla během posledních dvaceti let značnými 

změnami a na současné úrovni celkově odpovídá stávajícím nárokům evropských právních 

předpisů (POH ČR, 2014). Mezi pozitiva za posledních 20 let patří nádoby na tříděný sběr 

v městech a obcích, zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů, pokles nebezpečného odpadu 

vznikajícího při výrobě, nebo zpřísnění požadavků na skládky a spalovny odpadů. V roce 

2015 tvořili kolem 62 % vyprodukovaného odpadu v ČR stavební a demoliční odpady a 

14 % odpady komunální (Obr. 1). Při vstupu do EU se Česká republika zavázala snížit 

množství BRO ukládaného na skládky v roce 2013 na 50 % a v roce 2020 na 35 % 

množství, které bylo vyprodukováno v roce 1995. Kvůli skutečnosti, že ČR neevidovala 

odpad ze zahrad a údržby zeleně a není tudíž do bilance odpadů z roku 1995 tento odpad 
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započten, není plnění těchto cílů jednoduché. Další povinností ČR je zvýšit do roku 2020 

recyklaci komunálních odpadů. Ze čtyř variant, které nabízela EU, si ČR zvolila variantu 

recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (arnika.org). 

 

Obrázek 1: Podíl jednotlivých skupin odpadů na celkové produkci v ČR v roce 2015 

(CENIA) 

 

 

Z hlediska nakládání s odpady v časovém rozmezí od roku 2009 až po současnost 

dochází průběžně k pozitivnímu trendu postupného zvyšování podílu využitých odpadů 

vůči odstraněným odpadům. Energetické využívání odpadů z celkové produkce odpadů je 

nízké a v uplynulých letech se pohybovalo kolem 3 - 4 % (POH ČR, 2015; CENIA, 2015). 

V prognóze, která je součástí plánu OH ČR, je předpokládáno, že bude energetické využití 

hrát v nakládání s komunálním odpadem stále významnější roli. Energetické využití 

odpadů by mělo postupem času nahradit odstraňování komunálního odpadu (KO) 

skládkováním. Z důvodu nedostatečné stávající kapacity zařízení pro energetické využití 

odpadů (ZEVO) byl proveden průzkum týkající se plánovaných kapacit těchto zařízení, jak 

na základě současného stavu (3 ZEVO - Praha, Brno a Liberec) o celkové kapacitě 

přibližně 654 000 t/rok), tak na základě informací o připravovaných projektech. 

Předpokládaná kapacita zařízení pro energetické využití komunálního odpadu 

v roce 2024 v ČR je dle prognózy 1 400 000 t/rok. V následujících letech je díky odklonu 

části materiálově využitelných složek ze směsného komunálního odpadu (SKO) 
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předpokládaný pokles skládkování kompenzovaný nárůstem materiálového využití KO, 

rozvoj kompostování a anaerobní digesce, jako i nárůst energetického využití. 

Odstraňování KO spalováním zůstává i v prognóze do příštích let nevýznamné. Vzhledem 

ke kompostování KO je v budoucnu očekávána rostoucí tendence ze 4,7 % (r. 2013) na 

16,1 % (r. 2024) z celkové produkce KO. Materiálové využití by mělo stoupnout z 33,9 % 

(r. 2013) na 43,5 % (r. 2024) a energetické využití KO by mělo vzrůst z 11,6 % (r. 2013) 

na 27,7 % (r. 2024) z celkové produkce KO vypočtené v prognóze produkce. Předpokládá 

se také pokles odstraňování KO skládkováním, a to ze 49,6 % z roku 2013 na 12,3 % 

v roce 2024. Odstranění komunálních odpadů spalováním by mělo zůstat v letech 2013 – 

2024 na stejné úrovni, a to přibližně 0,03 % z produkce KO (Obr. 2) (POH ČR, 2014). 

 

Obrázek 2: Prognóza nakládání s KO v ČR v letech 2013-2024 (POH ČR, 2014) 

 

 

Do roku 2024 je také možné očekávat pokles v produkci SKO cca o 5,1 % vůči 

roku 2013. Produkce biologicky rozložitelných komunálních odpadů bude v příštích letech 

silně ovlivněna prevenčními opatřeními (například Programem předcházení vzniku 

odpadů) (POH ČR, 2014).  

2.1.2 Platná legislativa pro odpadové hospodářství v ČR 

Kromě již zmiňovaného zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech jsou zásady 

odpadového hospodářství České republiky vymezeny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, 
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v platném znění, a jejich prováděcími předpisy. Česká republika připravila nový zákon o 

odpadech, který má vejít v platnost 1. 1. 2018 (ČAOH, 2016; Švarcová a Melichar, 2016). 

Dalšími dokumenty podstatnými pro fungování odpadového hospodářství jsou 

nařízení vlády: Nařízení vlády č. 111/202 Sb., kterým se stanovují výše zálohy pro vybrané 

druhy vratných zálohovaných obalů a Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024. Kromě zákonů a nařízení vlády 

jsou k výchozí legislativě řazeny provádějící předpisy (vyhlášky). Jednou z hlavních 

provádějících předpisů je Vyhláška č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů. Dle zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb. je odpadem je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo 

má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Odpady rozlišujeme dle nebezpečnosti na dvě 

kategorie: nebezpečné odpady a ostatní odpady. Nebezpečné odpady jsou ty, které jsou 

uvedeny v seznamu nebezpečných odpadů, nebo mají některou z nebezpečných vlastností, 

specifikovaných ve vyhlášce. Původci odpadů nebo oprávněné osoby zařazují odpady pod 

šestimístná katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů. První dvojčíslí 

označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu 

(Vyhláška č. 93/2016 Sb.). 

Dalšími důležitými vyhláškami v odpadovém hospodářství jsou například: 

- Vyhláška č. 116/ 2002 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 

- Vyhláška č. 170/2010 Sb. o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších 

předpisů“ 

- Vyhláška č. 237/2002 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků (MŽP, 2015). 

2.2 Odpadové hospodářství v Evropské unii 

Od roku 2004, kdy se Česká republika stala součástí Evropské unie, se musela 

sesouhlasit legislativa ČR týkající se odpadového hospodářství se společnými cíli EU 

(Švarcová and Melichar, 2016). 

Hlavním dokumentem EU týkající se odpadového hospodářství je Rámcová 

směrnice o odpadech 2008/98/EC, platná od roku 2010. Směrnice stanoví právní rámec pro 

nakládání s odpady v EU, ve kterém je prioritou ochrana životní prostředí a lidského zdraví 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=0BFE53E10EC910E2C12580A7004BBDA1&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=31E3BFCD9B9BA74DC12580A7004C6E53&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=158B90DE9E25A492C1257B4A004B3C4A&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=158B90DE9E25A492C1257B4A004B3C4A&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=158B90DE9E25A492C1257B4A004B3C4A&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=396187EE560E7112C12570130046ED16&action=openDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=396187EE560E7112C12570130046ED16&action=openDocument
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kladením důrazu na význam řádného nakládání s odpadem, techniky využití a recyklace 

odpadů. Směrnice mluví o odpadu jako o zdroji energie, kterou je zapotřebí 

využít. Ustanovuje základní pravidla a definice týkající se odpadového hospodářství, jako 

odpad, recyklace, nebo znovuvyužití. Ustanovuje také podmínky, za kterých odpad 

přestává být odpadem a stává se druhotnou surovinou (end-of-waste criteria) a také 

vysvětluje rozdíl mezi odpadem a vedlejším produktem. Legislativní opatření a politika 

členských států EU by se měla řídit žebříčkem priorit v této hierarchii: prevence – příprava 

odpadů na znovuvyužití – recyklace – opětovné využití – odstranění (European 

Commision, 2016a; EUR-Lex, 2016).  

Směrnice podporuje zásadu „znečišťovatel platí“, podle které musí náklady spojené 

s nakládáním s odpady hradit prvotní původce odpadu. Zavádí také pojem „rozšířená 

odpovědnost výrobce“ co zahrnuje povinnost přijímat a odstraňovat výrobky vrácené po 

skončení jejich životnosti, přičemž je tato činnost pravidelně kontrolována. Směrnice 

určuje principy nakládání s odpady, které musí probíhat bez ohrožení složek životního 

prostředí nebo živočichů, nesmí obtěžovat hlukem nebo zápachem, ani nepříznivě 

ovlivňovat krajinu nebo místa zvláštního zájmu. Ukládá také povinnost členským státům 

vytvořit plány pro nakládání s odpady a programy pro předcházení vzniku odpadů, přičemž 

určuje zvláštní podmínky pro nakládání s nebezpečným odpadem, odpadními oleji a 

biologickým odpadem. Směrnice zavádí cíle znovuvyužití odpadu a recyklace, které mají 

být splněny do roku 2020. Tyto cíle se týkají odpadu z domácností (50 %) a stavebního a 

demoličního odpadu (70 %), (EUR-Lex, 2016). 

Důležitou strategií odpadového hospodářství v evropském měřítku je také 7. akční 

program pro životní prostředí a odpadové hospodářství, přijat Radou Evropské unie roku 

2013. Tímto programem se budou řídit politiky členských států EU až do roku 2020. 

Klíčovými záměry akčního programu jsou:  

- ochrana, uchování a posílení „přírodního kapitálu“, 

- zaměření Evropské unie na zelenou, kompetitivní, nízkouhlíkovou ekonomiku 

účinněji využívající zdroje, 

- ochrana obyvatel EU od rizik a tlaků souvisejících s životním prostředím na jejich 

zdraví a blahobyt. 
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Blahobyt lidí a zdravé životní prostředí by měly po dobu plnění akčního plánu 

vycházet z inovativního cyklického hospodářství. Plán je založen na spotřebě energie, 

která minimalizuje emise skleníkových plynů a přírodních zdrojů využívaných udržitelným 

způsobem. V rámci programu je vyjádřena nutnost vytvoření rámce, který vyšle výrobcům 

a spotřebitelům signály podporující účinné využívání zdrojů a cyklickou ekonomiku. 

Cílem je také tvorba a přijímaní opatření k dalšímu zlepšování environmentální výkonnosti 

výrobků a služeb. Spotřebitelům by měli být prostřednictvím jasného označení poskytnuty 

přesné a spolehlivé informace o výrobcích, a to i v souvislostech týkajících se životního 

prostředí. Rámec politiky EU by měl také zajistit, aby prioritní výrobky uváděné na trh 

byly v souladu se zásadami ekodesignu, s cílem optimalizace účinnosti využívání zdrojů a 

materiálu. Výrobky by se měly vyrábět z udržitelných zdrojů a měly by být navrženy tak, 

aby bylo možné jejich opětovně využití nebo recyklace (Rozhodnutí EP a Rady 

1386/2013/EU; European Commision, 2014; Švarcová and Melichar, 2016). 

Dalšími právními předpisy EU týkajícími se odpadového hospodářství 

a opětovného využití odpadů jsou například:  

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalových 

odpadech 

- Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou 

životností 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a 

elektronických zařízeních 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů 

- Směrnice Rady 91/689/EHS o nebezpečných odpadech 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanovení rámce pro 

určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie 

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře využívání energie 

z obnovitelných zdrojů  
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- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalování typu 

motorových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a 

využitelnosti  

- (POH ČR, 2014). 

2.2.1 Plnění evropských cílů hospodaření s odpady v ČR 

Evropská komise vydala roku 2011 rozhodnutí 2011/753/EU, kterým se zavádí 

pravidla a metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených ve směrnici 

2008/98/ES o odpadech.  Z důvodu výběru druhé varianty recyklačního cíle do roku 2020 

se ČR při výpočtu řídila metodou číslo 2 v příloze 1 rozhodnutí 2011/753/EU. Již v roce 

2010 dosáhla ČR 45,5 % recyklace papíru, kovu, plastu a skla - složek odpadu z 

domácností a podobného odpadu a tudíž existuje předpoklad, že v roce 2020 bude cíl 

směrnice o odpadech dosažen (recyklace 50 % papíru, kovu, plastu a skla z KO). Sběr 

těchto čtyř komodit, má v současnosti zavedeno přibližně 70 % obyvatel České republiky. 

V oblasti recyklace stavebních a demoličních odpadů se dosahuje dlouhodobě vysokých 

hodnot.  Již v roce 2012 byl plněn stanovený evropský cíl pro míru využití stavebních a 

demoličních odpadů, využití totiž činilo přes 90 %.  

Co se týče nejvyššího přípustného množství BRKO, které mohlo být v roce 2010 

uloženo na skládky, cíle směrnice (skládkovat nejvýše 75 % BRKO oproti roku 1995), 

byly v ČR splněny. Za účelem plnění dalších cílů definovaných v směrnici (do roku 2013 

nejvýše 50 % BRKO a do roku 2020 nejvýše 35 % BRKO ve srovnání s rokem 1995) bylo 

třeba přijmout určitá opatření. Tato opatření jsou součástí závazné části POH ČR. 

Prognóza plnění cílů je znázorněna v tabulce 1. V oblasti recyklace odpadů, se 

procentuální míra recyklace a využití obalových odpadů dlouhodobě pohybuje okolo 70 %. 

ČR plní evropské kvóty pro minimální účinnost sběru a využití elektroodpadů, ale potýká 

se s nelegálním zpracováním nebo demontáží cenných složek z elektroodpadů a 

nedostatečnou evidencí toků elektroodpadů. Cílem daným rámcovou směrnicí o odpadech 

je také dosažení 50 % využití materiálově využitelných složek komunálního odpadu 

(MVO) nejpozději v roce 2020. Dle prognózy se Česká republika dostane na úroveň 

přesahující 50 % využitého MVO nejpozději v roce 2017 (dle metodiky výpočtu č. 2 

rozhodnutí č. 753/2011/ES). 
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Tabulka 1: Prognóza odstraňování BRKO skládkováním a podíl vůči roku 1995 (POH ČR, 2014) 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Hmotnost [Mt] 0,77 0,71 0,65 0,59 0,53 0,47 0,42 0,36 0,31 0,26 0,21 0,16 

Podíl vůči 1995 

[%] 
50,0 46,1 42,2 38,5 34,5 30,9 27,2 23,7 20,3 16,9 13,7 10,5 

Směrnice  

[max %] 
50       35     

 

Cíle týkající se nakládání s bateriemi a akumulátory stanovené pro rok 2012 se 

podařilo v ČR splnit předčasně již v roce 2011, a to díky zavedenému systému jejich sběru. 

Směrnice 2006/66/ES zavádí cíle úrovně sběru přenosných baterií a akumulátorů dle 

směrnice pro rok 2016 na 45 %. Od roku 2010 byl v ČR aplikován nový formát hlášení a 

nového rozlišení baterií a akumulátorů dle příslušných skupin a elektrochemických typů. 

V roce 2015, došlo v porovnání s rokem 2014 k poměrně výraznému nárůstu množství 

automobilových baterií. V oblasti sběru přenosných baterií a akumulátorů ČR zaznamenala 

v roce 2015 výrazný nárůst, a to jak absolutní (hmotnostní), tak procentuální (15 %). 

V případě průmyslových baterií a akumulátorů došlo v roce 2015 oproti předešlému roku 

k výraznému nárůstu sběru a k mírnému nárůstu došlo i u sběru automobilových baterií. 

V roce 2017 proběhne kontrola plnění cílů pro rok 2016, přičemž mají výrobci povinnost 

zaslat roční zprávy za rok 2016 do 31. března roku 2017. Jak na národní, tak evropské 

úrovni zůstává také otázkou uskutečnitelnost cíle pro oddělený sběr odpadních 

elektrických a elektronických zařízení pro rok 2021 (směrnice 2012/19/EU), a to ve výši 

65 % (POH ČR, 2015; MŽP ČR, 2017).  
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3 OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

V souvislosti s účinností využívání zdrojů a snižováním surovinové a energetické 

závislosti se v EU do pozornosti dostává téma oběhového hospodářství. Je to systém 

výroby a spotřeby, ve kterém je co nejdéle uchovávána přidaná hodnota produktů při 

současném snižování objemu odpadu a negativních dopadů na životní prostředí. Po 

dosáhnutí konce životnosti se produkt v oběhovém hospodářství ponechá v systému jako 

zdroj, aby mohl být opakovaně využit ve výrobě a vytvářet tak další hodnotu.  

Oběhové hospodářství, nebo takzvaná cirkulární ekonomika je strategií 

udržitelného rozvoje, která vytváří funkční vztahy mezi přírodou a lidmi. Koncept 

oběhového hospodářství je založen na úspoře materiálů a energie a na efektivním 

využívaní přírodních zdrojů. Hlavní myšlenkou je možnost zapojení všech produktových 

a materiálových toků po jejich použití opětovně do cyklu, kde se stávají opět zdroji pro 

nové produkty a služby (Obr. 3).  

 

Obrázek 3: Schéma oběhového hospodářství (empress.cz; 2017) 

 

Oběhové hospodářství můžeme rozdělit do pěti fází životního cyklu výrobku. První 

fází je výroba, v rámci které je cílem Evropská komise podpořit opravitelnost, trvanlivost, 

rozšiřitelnost a recyklovatelnost produktů pomocí zavedení požadavků na výrobek v 

oběhovém hospodářství. Komise chce také posoudit možnosti a dopady více soudržného 

politického rámce v oblasti výrobků. V druhé fázi životního cyklu (ve spotřebě) bude 



Vladislava Žídková: Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství 

 

 

2018  20 

Komise usilovat o intenzivnější prosazování záruk hmotného zboží, Komise má v plánu v 

rámci programu Horizont 2020 připravit nezávislý testovací program pro identifikaci 

problémů týkajících se možného zastarávání výrobků. V rámci třetí fáze životního cyklu 

výrobků (nakládání s odpady) jsou navrhována opatření, týkající se mimo jiné 

dlouhodobého zvýšení recyklace komunálního odpadu, snížení míry skládkování a zlepšení 

systému nakládání s odpady. Čtvrtá a pátá fáze zahrnují proces zpracování a využití 

druhotných materiálů. V rámci těchto fází se Evropská komise chystá navrhnout 

revidované nařízení o hnojivech, vytvořit opatření k usnadnění opětovaného využití vody a 

nadále rozvíjet nově vytvořený informační systém o surovinách. Akční plán EU pro 

oběhové hospodářství navrhuje komplexní závazky týkající se ekodesignu, rozvoj 

strategických přístupů pro plasty a chemikálie, rozsáhlou iniciativu na financování 

inovačních projektů v rámci výzkumného programu EU Horizont 2020 a obsahuje opatření 

týkající se prioritních oblastí, jako jsou plasty, potravinový odpad, stavebnictví, kritické 

suroviny, průmyslový a důlní odpad, spotřeba a zadávání veřejných zakázek (COM (2015) 

614 final;  Růžička a Beneš, 2015). 

Dokonalým uzavřením toků materiálů by se změnil stávající lineární systém 

(původně označováno jako ’take – make – use – dispose’), kde je velké množství produktů 

po skončení jejich životnosti spáleno nebo skládkováno (Obr. 4). Na lineárním principu je 

z výrazné většiny založena současná ekonomika, čím je vytvářen velký tlak na dostupnost 

přírodních zdrojů planety, které se postupně ztenčují. Ceny těchto přírodních zdrojů tak 

kontinuálně rostou a zvyšují náklady jak výrobním podnikům, tak i poskytovatelům služeb. 

Z makroekonomického hlediska lineární model hospodářství zvyšuje závislost na dovozu 

surovin a z dlouhodobého pohledu se ukazuje jako neudržitelný. Tento systém vyžaduje 

přechod na cirkulární (oběhový) model, jehož koncepce umožňuje obnovu a snaží se 

minimalizovat využívání přírodních zdrojů. Zatím co náhrada primárních materiálů 

sekundárními nabízí jisté řešení, recyklace nepředstavuje konečné a zároveň atraktivní 

řešení, jelikož její procesy jsou energeticky náročné a ve všeobecnosti představují jistou 

degradaci materiálů, a to vše vede k zvyšování poptávky po původních materiálech. 

Cirkulární ekonomika vede za hranice recyklace, protože je založená na obnovujícím se 

průmyslovém systému vedoucím k zániku odpadu jako takového (Andersen, 2007; 

Růžička a Dobeš, 2015; incien.org). 
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Obrázek 4: Schéma srovnání cirkulární a lineární ekonomiky (incien.org) 

 

3.1 Materiálové a energetické využití odpadů 

Členské státy EU jsou povinny zajistit maximální možné využití odpadů. Stupně 

hierarchie jejich využívání jsou následující: 

- předcházení vzniku odpadů, 

- úprava za účelem opětovného použití – (např. čištění a úpravy vratných obalů),  

- materiálové využití – v případě, že není možné využití výrobku; na tomto principu 

spočívá recyklace odpadů, 

- energetické využití – v případě, že není možné využití materiálu 

- odstranění – umístění odpadu na skládku (Baláž et al., 2004; vitejtenazemi.cz, 

2013). 
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3.1.1 Materiálové využití odpadů 

Materiálovým využitím odpadů je podle zákona o odpadech č. 185/2001 „způsob 

využití odpadů zahrnující recyklaci a další způsoby využití odpadů jako materiálu k 

původnímu nebo jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.“ Materiálové 

využití zahrnuje řadu procesů a postupů, které směřují k tomu, aby upravený odpad bylo 

možné dále materiálově využít, díky čemu dochází k významné úspoře cenných primárních 

surovin. Důležitým zdrojem různých druhů materiálů je směsný komunální odpad (Obr. 5). 

Materiálové využití však často naráží na složitost procesu získávání potřebných materiálů a 

surovin z odpadů, a také na vysoké náklady na výstavbu a provoz technologií a spotřebu 

energií.  

 

 

Obrázek 5: Přibližné složení směsného komunálního odpadu v ČR (Baláš et al., 2014) 

 

 

Nejběžnějšími způsoby materiálového využití odpadů jsou biologické procesy, 

recyklace a regenerace (Obr. 6). Mezi biologické procesy materiálového využití řadíme 

kompostování, ke kterému dochází za přístupu kyslíku. Výsledný produkt (kompost), je 

dále používán jako hnojivo nebo při rekultivacích (vitejtenazemi.cz, 2013). 

36,4% 
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Obrázek 6: Schéma materiálového využití odpadů (vitejtenazemi.cz, 2013) 

 

 

Zákon o odpadech č. 185/2001 definuje recyklaci odpadů jako „jakýkoliv způsob 

využití odpadů, kterým je odpad znovu zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro 

původní nebo jiné účely jejich použití, včetně přepracování organických materiálů; 

recyklací odpadů není energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, 

které mají být použity jako palivo nebo zásypový materiál.“ Recyklaci lze rozdělit do dvou 

kategorií. První kategorií je přímá recyklace, kdy je odpad opětovně použit bez 

předchozích úprav (například využití demontovaných součástek z autovraků ve vozidlech). 

Druhou kategorií je recyklace nepřímá, kdy je odpad třeba před jeho využitím 

jako druhotné suroviny pro další výrobu upravit (např. využití vytříděných kovů). 

Důležitou podmínkou recyklace je separování odpadu a zpětný odběr výrobků. 

Separace zahrnuje procesy třídění komunálního odpadu, lisování a předávání na recyklaci. 

Pod pojmem separovaný sběr rozumíme sběr oddělených složek komunálního odpadu. 

Mezi nejvýznamnější odděleně sbírané složky odpadu patří papír a lepenka, plasty, sklo, 

kovy, biologicky rozložitelný kuchyňský odpad, vyřazené elektrické a elektronické 

zařízení, baterie a akumulátory. Do materiálově využitelných složek komunálních odpadů 

patří také obaly: papírové a lepenkové obaly, plastové obaly, kovové obaly, kompozitní 

http://vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=co_je_druhotna_surovina&site=odpady
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obaly, skleněné obaly, textilní obaly. Povinnost zpětného odběru se podle zákona 

o odpadech vztahuje na výbojky a zářivky pneumatiky a na elektrozařízení pocházející 

z domácností. Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských 

společenství nařízením stanovit další výrobky podléhající povinnosti zpětného 

odběru. Povinnost zajistit zpětný odběr přísluší osobě oprávněné k podnikání, která 

výrobky uvádí na trh. Důraz je kladen také na další zpracování nebo opětovné použití 

olejů, a proto zákon o odpadech určuje při nakládání s odpadními oleji určité povinnosti. 

Při recyklaci použitých olejů se používá fyzikálně-chemických metod, jako jsou rafinace 

nebo destilace (Zákon 185/2001; Končalová a Dubcová, 2010; Junák, 2012; 

vitejtenazemi.cz, 2013; POH ČR, 2014). 

Pojem regenerace znamená navrácení původních vlastností materiálům nebo 

předmětům takovým způsobem, aby mohly být využity k původnímu účelu a nestaly se 

odpadem. Obvykle bývají regenerovány chemické látky používané ve výrobních procesech 

různých průmyslových odvětví. Cílem regenerace je vrátit zpět do výrobního procesu 

maximální množství látky původně vložené do chemických procesů. Regenerace se 

využívá například pro látky využívané v metalurgii, výrobě papíru, nebo při výrobě laků a 

barev. Při moření kovů v metalurgii lze regenerovat až 1⁄3 původně vložené kyseliny. Pro 

regeneraci jsou využívány metody jako například oxidace, stripování nebo destilace. 

Regenerací chemických látek se sníží náklady na nákup nových chemikálií ale také na 

odstranění nebezpečných odpadů.  

Dalším způsobem materiálového využití odpadů je jejich použití na terénní úpravy. 

Při stavební činnosti vzniká spousta odpadní zeminy z výkopových prací a suti, které 

pokud nejsou znečištěny nebezpečnými látkami, lze po úpravě použít na úpravy terénu. 

Jedná se o zasypávání dolin, úpravy při zakládání parků a lesoparků, pro základ na 

zatravňování ploch, zpevňování cest, úpravy v okolí nových staveb a na úpravu terénních 

nerovností, vzniklých důsledkem stavební činnosti. Odpadní materiály mohou být použity 

také při rekultivacích. Jedná se například o těsnící materiály, které zajistí utěsnění 

rekultivovaných míst (např. jílové zeminy, bentonit), nebo inertní odpady sloužící k 

vyrovnání rekultivovaného místa a k obnově původního reliéfu (nekvalitní zeminy, 

hlušina) a v neposlední řade biologicky aktivní vrstva, sloužící pro biologickou rekultivaci 

(komposty, směsi kalů z odbahňování rybníků nebo  z čistíren odpadních vod). V ČR jsou 

na rekultivaci skládek využívány méně než 4 % z celkového množství vyprodukovaných 

odpadů (vitejtenazemi.cz, 2013). 
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Zde je uveden seznam vybraných způsobů materiálového využití odpadů (MVO) 

společně s kódem nakládání (POH ČR, 2014): 

- R2 Získání / regenerace rozpouštědel 

- R3 Získání/regenerace organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla 

(včetně biologických procesů mimo kompostování a biologickou dekontaminaci) 

- R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

- R5 Recyklace / znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

- R6 Regenerace kyselin a zásad 

- R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

- R8 Získání složek katalyzátorů 

- R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

- R10 Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje ekologii 

- R11 Využití odpadů, které vznikly pod označením R1 až R10 

- R12 Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod označením 

R1 až R11 

- N1 Využití odpadů na terénní úpravy apod. 

- N2 Předání kalů ČOV k použití na zemědělské půdě 

- N8 Předání (dílů, odpadů) pro opětovné použití 

- N10 Prodej odpadu jako suroviny („druhotné suroviny“) 

- N11 Využití odpadu na rekultivace skládek 

- N12 Ukládání odpadu jako technologický materiál na zajištění skládky 

- N13 Kompostování 

- N15 Protektorování pneumatik 

3.1.2 Energetické využití odpadů 

Odpady jsou nejen surovinou vhodnou k materiálovému využití, ale také 

významným zdrojem energie. Odpadem lze částečně nahradit výrobu tepla nebo elektrické 

elektřiny a snížit tak spotřebu fosilních paliv.  Odpad se energeticky využívá při procesu 

spalování odpadů, přičemž se využívá zejména komunální odpad. Například při spalování 

3 mil. tun komunálního odpadu by se dokázalo ušetřit okolo 1,8 mil. tun hnědého uhlí nebo 

1,2 mil. tun černého uhlí. Energetické využití odpadů je v hierarchii nakládání odpadů na 

nižším řebříčku a uplatňuje se v případě, že odpad není možné materiálově využít. 
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Spalováním odpadů dochází k produkci tepelné energie, která je pak zdrojem energie 

v systémech centrálního zásobování teplem ve městech, nebo zdrojem pro výrobu páry k 

pohonu parních turbín. Spalováním odpadů lze také získat elektrickou energii. Společná 

výroba tepla a elektřiny se nazývá kogenerace. Kromě spaloven komunálního odpadu, 

existují také spalovny nebezpečného odpadu, kde jako palivo slouží ve většině případů 

odpady z průmyslu a zdravotnictví. Mezi termické způsoby využití organické hmoty patří 

vedle přímého spalování také zplyňování a pyrolýza. Zplyňování je proces hoření za 

omezeného přívodu kyslíku, při kterém souběžně probíhají jak oxidační, tak redukční 

procesy a pyrolýza je tepelný rozklad organické hmoty bez přístupu kyslíku (Efekt MPO, 

2010; vitejtenazemi.cz, 2013; CEWEP, 2014; Pan et al., 2015). Energetické využívání 

odpadů je aktuální a nevyhnutné z těchto důvodů (Baláš et al., 2014): 

- Odpad je ideální náhradou přírodních neobnovitelných zdrojů (směsný komunální 

odpad může dosahovat až výhřevnosti hnědého uhlí). 

- České republice hrozí sankce kvůli množství biologicky rozložitelných odpadů 

ukládaného na skládky. 

- ČR zaostává za vyspělými evropskými státy ve využívání odpadů jako zdroje 

energie. 

- Energetické využívání odpadů je ideálním řešením pro odpady, které momentálně 

nelze jinak uplatnit na trhu.  

- Energetické využití odpadů je jedním z okamžitých řešení odstranění odpadů. Je 

prokazatelně nejčistějším zdrojem energie získávané termicko-oxidačním 

procesem.  

- Desetinásobně sníží objem a přibližně o 60 – 70 % sníží hmotnost odpadu.  

- Zbytkový materiál z procesu energetického využití má inertní vlastnosti (možnost 

zpracování na použitelné produkty nebo bezpečné uložení do zemské kůry). 

- Energetické využívání odpadů v porovnání se skládkováním zamezí emisím 

skleníkových plynů. 

 

Spalování paliva má velký význam z hlediska trvalé udržitelnosti, protože se tím 

šetří u nás hojně využívaná fosilní paliva. Další nespornou výhodou spalování odpadů 

oproti skládkování je snížení emisí skládkových plynů, které unikají i ze zabezpečených 

skládek, přičemž se jedná zejména o CO2 a metan (patřící ke skleníkovým plynům), 
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případně další lehké uhlovodíky a stopové prvky vznikající rozkladem biologicky 

rozložitelného odpadu a jiných složek odpadu. Ve spalovnách odpadů dochází také k  

separaci využitelných složek odpadů., a to zejména železných i neželezných kovů, které 

jsou separovány ze škváry po spálení odpadů a následně materiálně využity. Převážnou 

část škváry zbavené kovů, lze dále využít ke stavebním účelům, nejčastěji jako podkladový 

materiál při stavbě komunikací, při rekultivaci krajiny, či jako materiál pro budování 

ochranných vrstev skládek. Výhodou také je, že materiál není kontaminován žádnými 

škodlivinami, protože byly odstraněny při procesu spalování. Při spalování odpadů vzniká 

vzhledem k prvkovému složení odpadu, ve srovnání s uhlím, nižší uhlíková stopa (Baláš et 

al., 2014). 

Termické využití odpadu má také několik negativ. Velkou nevýhodou je cena 

spaloven. Odpad je totiž jako palivo velice různorodý, a proto je třeba mít k jeho 

zpracování vhodnou technologii. Spalovny potřebují zabezpečit stabilní výkon a 

dodržování emisních limitů. Opatření pro zabezpečení pro regulaci výkonu a čištění spalin 

technologii prodražují. Další nevýhodou spaloven je samotná manipulace s odpady, tedy 

jejich svoz a skládkování před spalováním, vzhledem k velkému podílu biologického 

odpadu, který může vytvářet nepříjemný zápach v okolí spaloven a obtěžovat tak 

obyvatele. Zátěž pro životní prostředí představují také vznikající plynné emise. I přes 

snížený obsah skleníkových plynů a přísné regulaci obsáhnutých škodlivin, spaliny pořád 

obsahují určitá množství těžkých kovů, dioxinů a furanů, které jsou toxické, karcinogenní a 

některé mají i mutagenní účinky. Čištění spalin od těchto nebezpečných látek je velice 

nákladné.  

Tabulka 2: Výhřevnost složek komunálního odpadu (Baláš et al., 2014) 

Druh odpadu Výhřevnost [MJ/kg] 

Papír 15,7 

Plasty 32,7 

Polyetylen 43,4 

Polystyren 38,0 

PVC 22,5 

Textil 18,3 

Potraviny 3,2 

Smetky 6,0 

Štěpka, dřevo 12,4 

Sklo 0,2 
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V konečném důsledku jsou ale spaliny daleko čistší než emise ze zdrojů spalujících 

uhlí. Velkým negativem spalování je fakt, že separací je odpad ochuzován o složky 

s nejvyšší výhřevností (PET, igelit, papír - Tab. 2) či hořlavé složky vůbec (bioodpad). 

Z ekologického hlediska je tedy potřebné, aby byly spalovny stavěny nikoli jako 

samostatná zařízení využívající odpad jako palivo, ale aby byly součástí integrovaného 

zařízení, které odpady především třídí pro jejich další využití a kde je spálení jednou 

z alternativ a nikoli nejvyšší prioritou (Baláš et al., 2014). 

Vedle spaloven se k výrobě energie používají také bioplynové stanice, přičemž u 

bioplynových stanic nejde o přímé energetické využití odpadu, jak je tomu ve spalovnách. 

V rámci předpisů o hospodaření s energií se mluví o obnovitelných energetických zdrojích, 

kterými jsou energie z biomasy, skládkového plynu a bioplynu.  Bioplyn je vedlejším 

produktem úpravy odpadů. V bioplynových stanicích se upravuje a zpracovává biologicky 

rozložitelný odpad, pocházející především ze zemědělství a z chovu zvířat, nebo jsou tímto 

bioodpadem biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu. Hlavní složkou bioplynu 

je metan (CH4), který je pak spalováním přeměňován na elektrickou energii a teplo a 

zbytkovým produktem úpravy je digestát, který je možné využít jako hnojivo. Produkce 

bioplynu včetně skládkového plynu se v ČR rozvíjela směrem k povinnému odplynování 

skládek komunálních odpadů a stabilizaci čistírenských kalů na ČOV, přičemž byl tento 

potenciál z větší části využit (Efekt MPO, 2010; vitejtenazemi.cz, 2013; Baláš et al., 2014). 

Další alternativou při výrobě energie je spoluspalování uhlí a biomasy. Z důvodu 

problému s dostupností biomasy je jinou variantou spoluspalování upraveného odpadu. 

Vlastnostem spalovaného odpadu jsou kromě jiného přizpůsobeny i parametry páry 

vyráběné v parním kotli. Odpad určen pro spoluspalování musí mít definované a časově 

stálé mechanické i kvalitativní vlastnosti a zaručené složení. Producent tohoto tzv. tuhého 

alternativního paliva (TAP) jej zpravidla deklaruje jako výrobek, nikoli odpad. Druhou, 

složitější cestou je varianta mechanicko-biologické úpravy odpadů, kdy je vysoko 

výhřevná frakce jedním z výstupů. Frakce ještě není využitelná pro spoluspalování, a proto 

je nutné ji ještě dotřídit a upravit. Pro výslední produkt určený k spalování se užívá 

označení RDF (Refuse Derived Fuel = palivo odvozené z odpadů). Spoluspalování paliva z 

odpadů ve stávajících kotlích může způsobit provozní problémy, například vyvolat 

zkrácení životnosti některých jejich částí nebo způsobit tvorbu nánosů nečistot na 

výhřevných plochách, které by zhoršovaly vychlazování spalin, a tím i účinnost kotle. Ve 
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vztahu k životnímu prostředí hrozí při spoluspalování rizika spojená s emisemi do ovzduší 

a s přítomností škodlivých příměsí v tuhých zbytcích po spalování (Efekt MPO, 2010). 

Kromě spalování a využití odpadů k zpracování v bioplynových stanicích nelze 

opomenout ani využívání alternativních paliv, které vznikají převážně z vybraných 

průmyslových odpadů. Energetické využití odpadů je důležitým aspektem při hospodaření 

s energií, i když je zatím méně prosazováno v systému odpadového hospodářství. Důležitá 

je specifikace energetického potenciálu komunálních odpadů. V současnosti, při 

uvažované průměrné výhřevnosti směsného komunálního odpadu přibližně 10 MJ/kg a při 

ročním spálení asi 360 tisíc tun SKO, získáváme jenom přibližně 3,6 milionů GJ energie. 

V roce 2020 bude pak nutno u nás provozovat zařízení k energetickému využívání odpadů 

o celkové roční zpracovatelské kapacitě 2,0 mil. tun SKO, energetickým využitím kterého 

by se mělo získat minimálně 20 mil. GJ energie za rok (Baláš et al., 2014).  

Využití odpadů je rovněž možné v průmyslové oblasti, konkrétně v cementářském 

průmyslu. Cementářský pecní agregát na výpal slínku představuje ve své nejrozšířenější 

variantě téměř ideální zařízení na využívání různých alternativních a odpadových paliv s 

rozličným obsahem příměsí. Výhody zhodnocení odpadů ve formě alternativních paliv 

spočívají v bezodpadovém rozkladu organických látek a v zachycení těžkých kovů a 

kyselých škodlivin. Tím je umožněna úspora přírodních neobnovitelných zdrojů paliv a 

surovin, jako i redukce objemu odpadů, ukládaných na skládky. 

Některé z alternativních paliv (směsi odpadního papíru a plastů) představují pouze 

zdroj energie a jiné tvoří svým nespalitelným podílem významnou součást surovinové 

směsi pro výpal cementářského slínku. Odpadní oleje byly prvními alternativními palivy 

použitími v cementářských provozech. Při jejich použití byla zdokumentována technologie 

rozkladu polychlorovaných bifenylů beze zbytku. V dnešní dobé jsou obvyklým 

cementářským palivem použité pneumatiky, využívané v cementářských rotačních pecích 

nejen energeticky, ale také materiálově. Část ocelového kordu pneumatik při výrobě 

cementářského slínku působí nejen jako součást suroviny, která ušetří přidávání železité 

korekce, ale rovněž snižuje teplotu, při které vzniká první tavenina a tím zabezpečuje i 

energetickou úsporu při výrobě (Efekt MPO, 2010). 
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Jednotlivé technologie energetického využívání odpadů jsou následující (Efekt 

MPO, 2010): 

- přímé spalování neupravených komunálních odpadů ve spalovnách komunálních 

odpadů, 

- spoluspalování vytříděných a upravených odpadů (zejména z mechanicko-

biologické úpravy odpadů v klasických energetických zdrojích), 

- spoluspalování (současně s materiálovým využitím) alternativních paliv a některých 

vybraných odpadů (např. pneumatik) v cementárnách, 

- spoluspalování (současně s materiálovým využitím) ve vysokých pecích,  

- pyrolýza, zplyňování, 

- anaerobní digesce za účelem výroby bioplynu, 

- využití skládkového plynu.  
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4 BALÍČEK OBĚHOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Evropská komise po řadě předchozích dokumentů, které obsahovaly některé dílčí 

aspekty oběhového hospodářství, publikovala v roce 2014 zásadní sdělení směrem k 

oběhovému hospodářství: Program nulového odpadu pro Evropu (COM (2014) 398 final) a 

legislativní návrh, který se týkal právních předpisů pro odpadové a obalové hospodářství 

(COM (2014) 397 final). V březnu roku 2015 se Komise rozhodla celý návrh stáhnout a 

přepracovat. Dne 2. prosince 2015 přijala Evropská Komise nový balíček oběhového 

hospodářství. Jeho cílem je stimulovat přechod směrem ke kruhové ekonomice, 

podporovat globální konkurenceschopnost a udržitelný hospodářský růst a vytvářet nová 

pracovní místa. Akční plán pro oběhové hospodářství (COM (2015) 397 final) doplňuje 

balíček oběhového hospodářství tím, že stanoví opatření, díky nimž se cyklus oběhového 

hospodářství uzavře a která se budou týkat všech fází životního cyklu výrobku: od výroby, 

přes spotřebu a nakládání s odpady, až po trh s druhotnými surovinami. V akčním plánu je 

rovněž definována řada opatření zaměřených na překážky na trhu v konkrétních odvětvích 

či zdrojích surovin. Navržené kroky by měly pomoci k vyššímu poměru recyklací, 

opětovného použití, maximálnímu zhodnocení surovin, šetření energie a k snižování emisí 

(Maršák, 2014; MŽP, 2015; European Commision, 2015; European Parliament, 2016; 

Švarcová and Melichar, 2016). 

Součástí nového balíčku k oběhovému hospodářství jsou: 

- Sdělení - nelegislativní dokument včetně akčního plánu s termíny plnění, 

- Návrh směrnice upravující směrnici 94/62/ES o obalech a obalových odpadech, 

- Návrh směrnice upravující směrnici 99/31/ES o skládkování odpadů, 

- Návrh směrnice upravující směrnici 2000/53/ES (autovraky), 2006/66/ES o 

odpadních bateriích a akumulátorech a 2012/19/EU (WEEE), 

- Návrh směrnice upravující směrnici 2008/98/ES o odpadech (MŽP, 2015). 

 

Evropská Komise se domnívá, že pomocí balíčku a intenzivnímu oběhovému 

hospodářství se posílí konkurenceschopnost Evropy, sníží se závislost na primárních 

surovinách, budou vytvořena nová pracovní místa a zvýší se sociální soudržnost. Vize 

Evropské unie je v rozmezí let 2015-2035 uspořit až 600 milionů tun skleníkových plynů. 

V novém balíčku se pozornost zaměří na výrobní fázi, design výrobku (ekodesign), 
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možnost opravy výrobků, spotřební fázi, zelené veřejné zakázky, hospodaření s odpady, trh 

s druhotnými surovinami, inovace, investice, monitoring v oběhovém hospodářství a na 

indikátory (MŽP, 2015).  

4.1 Opatření ve výrobě 

Oběhové hospodářství začíná na samém počátku životního cyklu výrobku a tudíž 

má fáze návrhu i výrobních postupů také dopad na získávání zdrojů a vznik odpadu. 

Vhodně zvolený design může vést k prodloužení trvanlivosti výrobků, k jejich snadnější 

opravě, modernizaci či repasi a může značně ulehčit práci subjektům uskutečňujícím 

recyklaci. Zvláště důležité jsou v této souvislosti elektrické a elektronické výrobky, jež 

mohou obsahovat cenné materiály, které by měly být snadněji recyklovatelné. Požadavky 

na ekodesign byly dosud zaměřeny převážně na energetickou účinnost, ale v budoucnu 

budou řešeny otázky, jako je opravitelnost, trvanlivost, možnosti zdokonalení, 

recyklovatelnost či určení určitých materiálů a látek. Komise bude při tvorbě nových 

opatření úzce spolupracovat s příslušnými zúčastněnými stranami a bude zohledňovat 

specifika a problémy různých výrobků. Komise navrhuje podpořit lepší design výrobků 

tím, že výše finančního příspěvku, hrazena výrobci v rámci systémů rozšířené 

odpovědnosti výrobce, bude stanovena na základě nákladů souvisejících s koncem 

životnosti jimi vytvořených výrobků. Přes vhodné navržení a design výrobků a materiálů 

může vést ke vzniku značného množství odpadu neúčinné využívání zdrojů ve výrobních 

postupech.  

Při výrobním procesu je možné účinněji využívat zdroje a produkovat méně 

odpadu, čím se nejen přispěje k ochraně životního prostředí, ale vytvoří se podnikatelské 

příležitosti a podpoří se inovace. Komise podporuje udržitelné získávání surovin na 

celosvětové úrovni, a to například prostřednictvím politických diskuzí, partnerství, 

obchodní a rozvojové politiky. V oblasti využívání zdrojů, vzniku odpadů a nakládání s 

nimi existují v jednotlivých průmyslových odvětvích značné rozdíly. Komise proto 

prosazuje osvědčené postupy pro nakládání s odpady a účinné využívání zdrojů v průmyslu 

prostřednictvím „referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách“, které musí 

členské státy při vydávání povolení pro průmyslová zařízení konzultovat. Pro zlepšení 

druhotného získávání surovin vydá také pokyny k postupům k nakládání odpadů 

z těžebního průmyslu. Komise pomáhá podnikům využívat obchodní příležitosti, které jsou 
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spojeny s účinnějším využíváním zdrojů prostřednictvím usnadňování nahrazení 

nebezpečných chemických látek, nebo také podporou přístupu malých a středních podniků 

k inovativním technologiím. 

Podniky mohou také využívat systém EU pro environmentální řízení podniků a 

audit (EMAS) a pilotní projekt týkající se ověřování environmentálních technologií (ETV). 

Evropská unie podporuje inovativní průmyslové postupy. Příkladem je průmyslová 

symbióza, která umožňuje, aby odpad nebo vedlejší produkty z jednoho odvětví mohly být 

použity jako vstupy pro jiné odvětví. Evropská unie podporuje tento vývoj prostřednictvím 

programu pro financování výzkumu a inovací - Horizont 2020 a prostřednictvím fondů 

politiky soudržnosti (COM (2015) 614 final; European Commision, 2015). 

4.2 Opatření při spotřebě 

Oběhové hospodářství mohou zásadně podpořit nebo také omezit samotná 

rozhodnutí spotřebitelů. Ti vytváří tato rozhodnutí na základě informací, k nimž mají 

přístup, ale také na základě rozsahu nabídky a výšky cen. V současnosti je vzhledem k 

velkému množství označování výrobků a environmentálních tvrzení často obtížné mezi 

výrobky rozlišovat a vědět, které informace jsou důvěryhodné, jelikož tato tvrzení nemusí 

vždy splňovat právní požadavky na jasnost, přesnost a spolehlivost. Komise pracuje na 

zvýšení důvěryhodnosti environmentálních tvrzení a na zajištění lepšího prosazování 

stávajících pravidel. Dále ověřuje environmentální stopu a prozkoumává možnosti, které 

by zvýšili účinnost ekoznačky a její přínos k oběhovému hospodářství. Začátkem roku 

2015 Komise navrhla zlepšený systém označování energetické náročnosti spotřebičů, který 

umožní, aby na výrobcích byly uváděny informace o environmentální výkonnosti výrobků 

spojených se spotřebou energie, včetně trvanlivosti.  

Klíčovým faktorem ovlivňujícím rozhodnutí spotřebitelů o koupi je cena. Členské 

státy jsou proto vyzývány aby používaly ekonomické nástroje za účelem toho, aby ceny 

výrobků lépe odrážely environmentální náklady. Důležitou součástí spotřebního systému 

jsou také aspekty jako je zákonná záruční doba a obrácení důkazního břemene, protože 

přispívají k trvanlivosti a opravitelnosti výrobků, a tedy brání jejich vyhazování. Životnost 

výrobků může být prodloužena prostřednictvím opětovného využití a opravy, čímž se 

zamezí jejich plýtvání. To, aby byly výrobky trvanlivější a snadněji opravitelné, může 

zajistit již zmiňovaný ekodesign. Při přípravě revidovaných nebo nových prováděcích 
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opatření týkajících se ekodesignu se bude systematicky pamatovat na opravitelnost 

výrobků. Komise prozkoumá také možnost stanovit v rámci směrnice o ekodesignu obecné 

požadavky na poskytování informací pro účely oprav. Bude rovněž připraven nezávislý 

testovací program pro odhalování potenciálních případů plánovaného zastarávání výrobků 

(COM (2015) 614 final; European Commision, 2015).  

Veřejné zelené obstarávání je postup, při kterém se zohledňuje environmentální 

dopad zboží, služeb a stavebních prací v rámci jejich nakupování a veřejných zakázek, a to 

uplatňováním environmentálních požadavků. Zelené veřejné zakázky (GPP) jsou jedním z 

dobrovolných politických nástrojů realizovaným ve formě opatření ke snižování znečištění 

životního prostředí. Představují velký podíl evropské spotřeby (téměř 20 % HDP EU), a 

proto mohou hrát v oběhovém hospodářství klíčovou roli. Komise hodlá tuto roli podpořit 

prostřednictvím svých opatření v oblasti zelených veřejných zakázek. Za prvé bude při 

stanovování nebo revidování kritérií kladen zvláštní důraz na aspekty týkající se 

oběhového hospodářství, jako je trvanlivost a opravitelnost. Za druhé, bude Komise 

podporovat větší využívání těchto kritérií ze strany veřejných orgánů a zváží možné 

postupy, kterými by se docílilo větší využívání zelených veřejných zakázek v celé EU. 

Aby Komise podnítila větší rozšíření těchto zakázek, půjde sama příkladem při zadávání 

svých vlastních veřejných zakázek a využívání fondů EU (COM (2015) 614 final; 

European Commision, 2015; sazp.sk, 2016). 

4.3 Opatření při nakládání s odpady 

Na nakládání s odpady lze vidět, jak je hierarchie v odpadovém hospodářství 

uplatňována v praxi. Způsob nakládání s odpadem, může vést buď k vysokým mírám 

recyklace a vracení cenných materiálů do hospodářství, nebo k systému, kde většina 

recyklovaného odpadu končí na skládkách nebo je spálena, což vede ke značným 

hospodářským ztrátám. K dosažení významné míry opětovného použití materiálů má 

zásadní význam vyslání dlouhodobých signálů veřejným orgánům, podnikům a investorům 

a vymáhání stávajících závazků.  

V současnosti se v EU recykluje pouze přibližně 40 % komunálního odpadu, 

přičemž existují velké rozdíly mezi členskými státy a regiony. Komise předkládá nové 

legislativní návrhy týkající se odpadu s cílem zvýšení recyklace a snížení skládkování 

komunálního odpadu, přičemž zohledňuje rozdíly mezi členskými státy. Revidované 
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návrhy zahrnují rovněž zvýšené cíle v oblasti recyklace pro obalové materiály. Za účelem 

zvýšení úrovně kvality recyklace jsou nutná zlepšení v oblasti sběru a třídění odpadu. 

Komise se bude zabývat i klíčovými otázkami spojenými s výpočtem míry recyklace, která 

je zásadní pro zajištění srovnatelné statistiky v celé EU. V roce 2014 bylo přijaté 

revidované nařízení za účelem usnadnění odhalování případů nedovolené přepravy odpadů. 

Komise přijme s cílem upřednostnění energetického využívání odpadů před skládkováním, 

iniciativu „energie z odpadů“, přičemž se musí řídit zásadami hierarchie způsobů nakládání 

s odpady v rámci Evropské unie. EU plánuje zjednodušení a zlepšení definice odpadu 

a sjednocení výpočetní metody a navržení ocenění výrobcům, kteří na trh uvádějí 

ekologičtější výrobky a podporují jejich využití a recyklaci na konci životního cyklu. 

Nové legislativní návrhy kombinují dlouhodobé a střednědobé cíle s možností 

prodloužení lhůty pro země, které při zvyšování tříděného sběru a recyklace čelí největším 

problémům, ale zároveň vyžadují provádění strategie za účelem zajištění dosažení pokroku 

a včasného odstranění nedostatků, přičemž Komise hodlá poskytnout těmto členským 

státům technickou pomoc. Politika soudržnosti EU hledá mezery v investicích za účelem 

lepšího nakládání s odpady. Pro stávající program financování (2014–2020) musí být 

splněny předběžné podmínky, aby byl zajištěn soulad nových investic do odpadového 

hospodářství s plány pro nakládání s odpady vytvořenými členskými státy. Předpokládá se, 

že v rámci současného programu financování bude na nakládání s odpady vyčleněna částka 

ve výši 5,5 miliardy EUR (COM (2015) 614 final; European Commision, 2015; sazp.sk, 

2016).  

4.4 Posílení trhu s druhotnými surovinami a opětovného 

využívání vody 

Druhotné suroviny, tedy materiály, které lze recyklovat a vracejí se zpět do 

hospodářství jako nové suroviny, mohou být obchodovány nebo přepravovány stejně jako 

primární suroviny z tradičních surovinových zdrojů. V současné době představují druhotné 

suroviny v EU pořád ještě malou část používaných materiálů, ale vzhledem k důsledkům 

pro jednotný trh a propojení se stávajícími právními předpisy EU jsou opatření týkající se 

druhotných surovin obzvláště důležité.  

Hlavní z překážek, s nimiž se potýkají subjekty, které chtějí druhotné suroviny 

využívat, je jejich nejistá kvalita. Z tohoto důvodu je nutností vypracovat celoevropské 
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normy aby bylo možné posoudit stupně nečistot nebo vhodnost pro vysoce kvalitní 

recyklaci. Revidované legislativní návrhy týkající se odpadu navíc vytvářejí 

harmonizovanější pravidla pro určení okamžiku, kdy se druhotné suroviny již nemají 

právně považovat za odpad, objasněním stávajícího pravidla týkajícího se „okamžiku, kdy 

odpad přestává být odpadem“. Již nastavená kritéria pro určité látky definující stav, kdy 

odpad přestává být odpadem (např. pro sklo nebo měděný šrot), budou platit i nadále. 

Samostatnou kategorii druhotných surovin představují recyklované živiny, pro něž je 

rovněž důležité vypracovat normy kvality. Tyto živiny se nacházejí například v 

organickém odpadním materiálu a mohou se vracet do půdy jako hnojivo, čímž se snižuje 

spotřeba minerálních hnojiv a fosfátové horniny, která je omezeným zdrojem. Komise 

navrhne také revizi nařízení EU o hnojivech, která bude zahrnovat nová opatření pro 

usnadnění uznávání hnojiv založených na odpadu. 

Kvůli zvýšení nedostatku vody v některých částech EU, se EU rozhodla vytvořit 

opatření ke zvýšení účinnosti vody prostřednictvím podpory opětovného využívání 

upravené odpadní vody. Opětovné využívání vody v zemědělství zároveň přispívá k 

recyklaci živin náhradou pevných hnojiv. Dalším důležitým aspektem pro rozvoj trhů s 

druhotnými surovinami představuje spojení s právními předpisy o chemických látkách. EU 

vytvoří omezení v užívání chemických látek, nicméně tyto látky již mohou být přítomny ve 

výrobcích prodávaných před uplatněním omezení, a z tohoto důvodu se nebezpečné 

chemické látky v recyklačních tocích mohou i tak vyskytnout. Podpora koloběhu 

netoxických materiálů a lepší sledování nebezpečných chemických látek ve výrobcích 

nejenže usnadní recyklaci a zlepší využívání druhotných surovin, ale zmírní také negativní 

dopad na životní prostředí. Zřetel je rovněž důležité brát na přeshraniční pohyb druhotných 

surovin. Je nutné zajistit, aby s nimi mohlo být snadno obchodováno v rámci celé EU. Co 

se týče stávající omezení pro přeshraniční přepravu odpadu, ty budou platit i nadále. 

Při vytváření poptávky a podpoře utváření dodavatelských řetězců bude mít zásadní 

význam soukromý sektor. Řada průmyslových a hospodářských subjektů se již veřejně 

zavázala k zajištění určité úrovně obsahu recyklovaných materiálů ve výrobcích, které 

uvádí na trh (COM (2015) 614 final; European Commision, 2015). 
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4.5 Prioritní oblasti 

Speciální pozornost je v rámci balíčku o oběhovém hospodářství věnována 

prioritním oblastem, mezi které spadají plasty, potravinový odpad, stavební odpad, kritické 

suroviny, biomasa a bioprodukty. V rámci legislativního návrhu bude Komise prosazovat 

změny směrnic v také těchto oblastech: odpady, obaly, autovraky, baterie a akumulátory, 

skládky odpadů. Dále jsou navrhovány vyšší cíle pro recyklaci komunálních odpadů a 

obalů, omezení skládkování, sjednocení definic v oblasti OH, zjednodušení a harmonizace 

reportingových výpočtových metod, zavedení systému včasného varování v rámci plnění 

recyklačních cílů, zlepšení sledovatelnosti odpadů, omezení ilegální přepravy odpadů, 

omezení potravinového odpadu, minimální požadavky pro rozšířenou odpovědnost 

výrobců a zdůraznění prevence vzniku odpadů (MŽP, 2015). 

Zásadní význam v systému oběhového hospodářství má zvýšení míry recyklace 

plastů. Užívání plastů v EU má rostoucí tendenci, avšak recyklováno je méně než 25 % 

tohoto odpadu, 50 % je uloženo na skládky a značné množství plastů končí také v 

oceánech. Každoročně skončí v mořích a oceánech přibližně 10 milionů tun odpadků, 

tvořených zejména plastovými obaly. Přibližně 80 % tohoto odpadu pochází z činností 

probíhajících na pevnině, přičemž jejich zdrojem nemusí nutně být pouze lidské činnosti 

podél pobřeží. Odpady se do moří dostávají v řekách, větrem nebo jsou zde dopraveny 

během povodní. Zbytek odpadů vzniká v důsledku rybolovu, námořní dopravy a zařízení 

na moři, jako jsou ropné plošiny, a kanalizace (EEA, 2014b; COM (2015) 614 final).  

Inteligentnější systémy tříděného sběru a certifikace pro podniky provozující sběr a 

třídění jsou zásadní pro to, aby byly plasty místo skládkování a spalování recyklovány. 

Úkolem je také předcházet veškerým typům znečištění moře, což je cílem udržitelného 

rozvoje do roku 2030. Inovace v oblasti plastů mohou podpořit oběhové hospodářství lepší 

konzervací potravin, lepší recyklovatelností plastů nebo snížením hmotnosti materiálů 

používaných v automobilech. Za tímto účelem Komise připraví strategii, která se bude 

zabývat výzvami spojenými s plasty a zohlední celý jejich životní cyklus. Cílem je také 

přijetí opatření k snižování opadů v moři. Předpokládá se, že uplatňování právních 

předpisů o odpadech sníží objem odpadu vstupujícího do moře nejméně o 25 %.  

Rostoucím problémem v Evropě je také plýtvání potravinami. Odhadem se ročně v 

EU vyplýtvá asi 100 milionů tun potravin. Nejen že se využívají přírodní zdroje a celý 
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proces má dopad na životní prostředí, ale vyhazování ještě poživatelných potravin 

způsobuje spotřebitelům a hospodářství finanční ztrátu. V září roku 2015 přijalo Valné 

shromáždění Organizace spojených národů jako součást cíle udržitelného rozvoje do roku 

2030 cíl snížit plýtvání potravinami na polovinu a docílit snížení ztrát potravin ve 

výrobních a dodavatelských řetězcích.  

Důležitým krokem k lepšímu pochopení tohoto problému je měření objemu 

potravinového odpadu, za účelem kterého Komise vypracuje společnou metodiku. 

Vytvořena bude také platforma věnována plýtvání potravinami, jíž se budou účastnit 

členské státy a všechny ostatní subjekty v potravinovém řetězci. Důraz bude kladen rovněž 

na osvětu obyvatel prostřednictvím kampaní. Ke změně chování jsou zapotřebí osvětové 

kampaně. V rámci této problematiky bude také posouzeno, jak by se v potravinovém 

řetězci dalo lépe pracovat s označováním data spotřeby a jak lze zlepšit jeho chápání ze 

strany spotřebitelů. Ve spolupráci s členskými státy Komise vyjasní právní předpisy EU o 

odpadech, potravinách a krmivech, aby bylo možné bezpečné a poživatelné potraviny 

jednoduchou cestou poskytovat lidem v nouzi, a v bezpečných případech využívat 

zmetkové potraviny jako surovinu pro výrobu krmiv. Díky návrhu právního předpisu 

o odpadech, který ze své působnosti vylučuje krmné suroviny, se zajistí, že se zmetkové 

potraviny nebudou považovat za „odpad“, a bude je možné využít jako surovinu pro 

výrobu krmiv. Co se týče darování potravin, připraví Komise pokyny ohledně dodržování 

příslušných předpisů v oblasti bezpečnosti potravin, sledovatelnosti, právní odpovědnosti a 

DPH (COM (2015) 614 final; European Commision, 2015). 

Dalším aspektem, kterým se balíček odpadového hospodářství zabývá, jsou kritické 

suroviny. Komise spolu s členskými státy a zúčastněnými stranami určila v roce 2011 

čtrnáct kritických surovin a pro definování kritičnosti vypracovala metodický přístup. 

V roce 2013 byl pak seznam surovin aktualizován a v současné době obsahuje dvacek 

kritických surovin (antimon, beryllium, boritany, chrom, kobalt, koksovatelné uhlí, fluorit, 

gallium, germanium, iodium, magnezit, hořčík, přírodní grafit, niob, fosfátová hornina, 

platinové kovy, těžké kovy vzácných zemin, křemíkový kov, wolfram). Označení kritické 

suroviny se používá pro ty suroviny, u nichž v příštích deseti letech hrozí obzvlášť vysoké 

riziko nedostatečných dodávek, a jsou velmi důležité pro hodnotový řetězec. Jejich 

dodávky jsou ohroženy hlavně proto, že velké procento těchto surovin je produkováno 

pouze v několika málo zemích: Rusko (platinové kovy), Čína (germanium, indium, 

antimon, fluorit, gallium, hořčík, vzácné zeminy, wolfram), Brazílie (niob) a v mnoha 



Vladislava Žídková: Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství 

 

 

2018  39 

případech lze tyto suroviny jen obtížně nahradit, přičemž je míra jejich recyklace nízká. 

Například kovy vzácných zemin jsou nepostradatelné pro vysoce výkonné permanentní 

magnety ve větrných turbínách či elektrických vozidlech, katalyzátorech pro automobily, 

deskách s plošnými spoji, optická vlákna nebo vysokoteplotní supravodiče. V roce 2009 

připadalo 97 % světové produkce na Čínu, důsledkem čeho je Evropská unie zcela závislá 

na dovozu. Zajištění opětovného využití kritických surovin je možné pouze vysoce kvalitní 

recyklací. Jedním z problémů je sběr, demontáž a recyklace výrobků obsahujících tyto 

materiály. Z tohoto důvodu bude nezbytné zlepšit recyklovatelnost elektronických zařízení 

prostřednictvím designu výrobku. V zájmu zajištění účinného přístupu k poskytování údajů 

a k určení možností pro další opatření vypracuje Komise zprávu týkající se kritických 

surovin v oběhovém hospodářství (COM (2011) 25 final report; COM (2015) 614 final; 

European Commision, 2015; European Commision, 2017b). 

K největším zdrojům odpadu v Evropě patří stavebnictví a demoličních práce. Na 

osobu se ročně vyprodukuje tuna stavebního a demoličního odpadu což představuje 500 

milionů tun odpadů ročně. Komise přijme v této oblasti řadu opatření na podporu zpětného 

získávání kritických surovin a vypracuje zprávu, zahrnující osvědčené postupy. Recyklace 

stavebního a demoličního odpadu je podporována povinným cílem pro celou Evropskou 

unii. Formou dobrovolných protokolů o recyklaci vycházejících z nejvyšších společných 

standardů pro každý tok odpadů bude Komise pomáhat šíření osvědčených postupů. Přijata 

bude také řada opatření k zajištění druhotného získávání surovin a vhodného nakládání s 

odpady ve stavebnictví a hodnocení budov z hlediska jejich environmentální výkonnosti. 

Co se týče biologických materiálů, (dřevo, hospodářské plodiny nebo vlákna), které 

mohou být využity pro celou řadu výrobků a energetických účelů, bude Komisí 

prozkoumána strategie pro biohospodářství na rok 2012 a zvážena její aktualizace. 

Biologické materiály přináší výhody spojené s jejich obnovitelností, biologickou 

rozložitelností či kompostovatelností, je ale třeba věnovat pozornost jejich životnímu 

cyklu, vlivu na životní prostředí a potřebě získávat je udržitelným způsobem. Revidované 

legislativní návrhy týkající se odpadů obsahují cíl pro recyklaci dřevěného obalového 

materiálu a ustanovení k zajištění odděleného sběru biologického odpadu (COM (2011) 25 

final report; European Commision, 2015).  

Přechod na oběhové hospodářství je systematickou změnou, ve které je nutné 

kromě cílených opatření, která mají dopad na jednotlivé fáze hodnotového řetězce a 
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klíčová odvětví vytvořit podmínky, ve kterých se může oběhové hospodářství rozvíjet. 

Aby se přispělo k lepší konkurenceschopnosti průmyslu EU, potřebuje oběhové 

hospodářství větší míru výzkumu a inovací, k čemu bude třeba veřejných i soukromých 

investic. Mezi podpůrné nástroje budou patřit Horizont 2020, COSME, Fond pro 

strategické investice, strukturální a investiční fondy a jiné programy. Jedním z nástrojů je 

rozsáhlá iniciativa „Průmysl 2020 v oběhovém hospodářství“, v rámci programu Horizont 

2020, přes kterou bude poskytnuto více než 650 milionů EUR na inovativní demonstrační 

projekty, podporující cíle oběhového hospodářství a průmyslovou konkurenceschopnost. 

Prostřednictvím programů v rámci Horizontu 2020 budou podporovány inovativní projekty 

související s oběhovým hospodářstvím, v oblastech předcházení vzniku odpadů a 

nakládání s nimi, plýtvání potravinami, repase, udržitelný zpracovatelský průmysl, 

průmyslová symbióza a biohospodářství. Tyto programy budou doplněny akčním plánem 

pro ekologické inovace. Značné podpory pro rozvoj oběhového hospodářství se dostane z 

programů financování EU, jako je politika soudržnosti, LIFE a COSME. 

Kromě financí bude přechod na oběhové hospodářství vyžadovat kvalifikované 

pracovní síly. V návaznosti na Iniciativu zelené zaměstnanosti Komise provádí opatření k 

včasnému rozpoznání potřeb a rozvoji dovedností, jako i jiná opatření na podporu tvorby 

pracovních míst v zelené ekonomice. K monitorování hlavních prvků akčního plánu 

navrhne Komise rámec, který bude zahrnovat ukazatele pro oblasti, jako bezpečnost 

dodávek klíčových surovin, produkce odpadů, opravy a opětovné využití, nakládání 

s odpady, obchod s druhotnými surovinami a používání recyklovaných materiálů ve 

výrobě. V úzké spolupráci s členskými státy vytvoří Komise rámec pro sledování 

oběhového hospodářství, aby bylo možné účinně měřit pokrok na základě spolehlivých 

stávajících údajů Eurostatu. Zvláště užitečné pro sledování pokroku budou srovnávací 

tabulka účinnosti zdrojů a srovnávací tabulka pro suroviny, které obsahují příslušné 

ukazatele a analýzy (COM (2011) 25 final report; European Commision, 2015). 

Balíček obsahuje také konkrétní číselně vyjádřené vize. Pro recyklaci komunálního 

odpadu je cílem zvýšení recyklace v roce 2025 o 60 % a v roce 2030 o 65 %. Pro některé 

země (Slovensko, Řecko, Chorvatsko, Rumunsko Estonsko, Lotyšsko, Malta) je možnost 

odkladu povinnosti plnění cílů až o pět let. Návrh obsahuje také cíl pro skládkování 

odpadu, a to snížení skládkování odpadu v roce 2030 na 10 % z celkové produkce 

komunálního odpadu. Cíle pro obalové materiály jsou následovné: zvýšení recyklace všech 

obalových materiálů v roce 2025 o 65 % a v roce 2030 o 75 %. U jednotlivých druhů 
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odpadů jsou individuální požadavky na procentuální zvýšení recyklace. Pro rok 2025 jsou 

to: 55 % plasty, 60 % dřevo, 75 % sklo, 85 % papír, 75 % železné kovy, 75 % neželezné 

kovy a pro rok 2030 jsou požadované procenta následovné 75 % dřevo, 85 % papír, 85 % 

sklo, 85 % neželezné kovy, 85 % železné kovy. (COM (2011) 25 final report; European 

Commision, 2015; SWD(2015) 259 final; European Commision, 2016b; tretiruka.cz, 2017)  

4.6 Začlenění balíčku do odpadového hospodářství 

Iniciativa směrující k oběhovému hospodářství představuje nejnovější trend v 

politice Evropské unie týkající se managementu surovin, jejich účinnějšího využívání, jako 

i ochrany životního prostředí. Tato iniciativa je zakotvena ve sdělení Evropské komise 

Směrem k oběhovému hospodářství: program nulového odpadu pro Evropu (COM (2014) 

398 final ze dne 2. 7. 2014), navazující na předcházející iniciativy v oblasti managementu 

přírodních zdrojů a udržitelné spotřeby a výroby jako byl například legislativní balíček k 

udržitelné spotřebě a výrobě (2008), Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje z roku 

2011, Evropské inovační partnerství pro nerostné zdroje, Akční plán pro eko-inovace 

(2011) nebo Zelený akční plán pro malé a střední podniky z roku 2014. 

Na přístupu k surovinovým zdrojům závisí přes třicet milionů pracovních míst 

v Evropské unii. Z 89 % využívá Evropská unie neobnovitelné zdroje surovin, přičemž 

analýza provedená Evropskou agenturou pro životní prostředí ukazuje, že Evropská unie 

dováží osmkrát více primárních surovin, než kolik jich vyváží. Vzhledem k nedostačující 

surovinové základně v ČR a značnému zaměření českého hospodářství na průmyslovou 

výrobu je zavádění principů oběhového hospodářství důležité z hlediska šetření primárních 

zdrojů, snižování nákladů v průmyslových podnicích a také ke snižování negativních 

dopadů na životní prostředí. Cirkulární ekonomika doplňuje aktivity, které jsou v daných 

oblastech odpadového hospodářství již rozvíjeny, a klade důraz na uzavírání materiálových 

cyklů v rámci ekonomického systému. Oběhové hospodářství by se tak mělo stát 

sjednocující iniciativou pro aktivity, které jsou často realizované individuálně. Je důležité 

opustit pojímání akcentující pouze oblast odpadového hospodářství a recyklace, ale brát 

oběhové hospodářství v širším kontextu nakládání se zdroji se zaměřením na celý životní 

cyklus produktů a účinné využívání zdrojů v rámci celých hodnotových řetězců (Růžička a 

Dobeš, 2015). 
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Oběhové hospodářství jako celospolečenská změna má pro krajinu velký význam, 

pro jejíž realizaci je potřeba vytvořit v České republice odpovídající rámcové podmínky. 

Česká republika musí usilovat o nastavení jednotných pravidel v rámci EU a nepodporovat 

možnost jednotlivých států upravovat si pravidla, protože by mohlo dojít k porušení 

principu volného trhu. Důraz musí být kladen na předcházení vzniku odpadu, harmonizaci 

a standardizaci v oblasti monitoringu a na soustředění se při zavádění oběhového 

hospodářství na spotřebitele. Klíčovými oblastmi tvořícími základ pro nastavení vhodných 

rámcových podmínek pro rozvoj oběhového hospodářství v České republice jsou politická 

podpora, ekonomické podmínky, vzdělávání a pracovní síla a nakládání s odpady. 

Zásadním bodem je dosažení politické shody na nejvyšší úrovni státní správy a stanovení 

jasné strategie, jejíž praktické uplatňování musí jít napříč jednotlivými resorty. 

Otázkami využívání zdrojů a oběhového hospodářství se v současné době v ČR 

řádně zabývají pouze dva úřady centrální státní správy – Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ČR a Ministerstvo životního prostředí ČR. Co se týče ekonomické stránky, po 

předcházejících letech poklesu, česká ekonomika od roku 2014 opět roste, co vytváří dobrý 

předpoklad pro realizaci investic pro uskutečňování proaktivní politiky zavádění principů 

oběhového hospodářství. V rámci diskuzí o oběhovém hospodářství bylo poukázáno na 

jeho částečnou ekonomickou nevýhodnost, kdy se v mnohých případech firmám stále 

vyplácí nakupovat primární surovinu více než recyklovat a vyrábět surovinu druhotnou. 

Možným řešením je úprava DPH v případě odpadových služeb bezprostředně směřujících 

k využití komunálních odpadů a důsledné odstranění duplicity daňového zatížení výrobků 

z druhotných surovin. Na druhé straně by se pak daňově zatížily procesy nevratně 

znemožňující využití suroviny obsažené ve výrobcích, zejména skládkování.  

Další z důležitých podmínek při zavádění oběhového hospodářství představuje 

dostupnost kvalifikované pracovní síly s tomu odpovídajícím vzděláváním. Za účelem 

vylepšení této situace by bylo třeba vytvořit specifické obory zaměřené na tuto 

problematiku. Nejdůležitějším aspektem zůstává nastavení podmínek v odpadovém 

hospodářství. V národní i evropské legislativě nejsou některé termíny jasně ukotveny, nebo 

jsou různými státy pojímány odlišně, což znemožňuje porovnání mezi členskými státy EU 

a v konečném důsledku může vést k nesprávným závěrům a chybným politickým 

rozhodnutím. Na úrovni České republiky zároveň přetrvává problém duplicitního sběru a 

předávání dat o produkci a nakládání s odpady (Ministerstvem životního prostředí ČR a 

Českým statistickým úřadem), přičemž nejasné definice toků odpadu či rozdílné metodiky 
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výpočtu vedou k značným rozdílům ve vykazování produkce odpadů. Z tohoto důvodu je 

nutné sjednotit metodiky a definiční přístup institucí v ČR.  

Součástí regulace v oblasti odpadového hospodářství jsou také recyklační kvóty. V 

rámci opatření k podpoře oběhového hospodářství lze očekávat stanovení požadavků na 

ekodesign vybraných výrobků a do budoucna pravděpodobně také k jeho rozšíření i na 

suroviny a materiály. Ačkoli by členské státy neměly mít možnost stanovovat požadavky 

na národní úrovni, příliš přísné požadavky by mohly mít negativní vliv na 

konkurenceschopnost podniků a mohli by zavádění samotného oběhového hospodářství 

spíše brzdit. Česká republika by se měla vydat směrem zavádění poplatků za ukládání 

odpadů na skládky. V tomto směru Ministerstvo životního prostředí již připravuje patřičné 

kroky (Růžička a Dobeš, 2015). 
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5 DISKUZE 

Pro rozvoj oběhového hospodářství v České republice je zapotřebí vytvořit vhodné 

podmínky, jejichž základem je politika stanovující jasné strategie a cíle, které chce Česká 

republika v této oblasti dosáhnout, jako i konkrétní aktivity, kterými se budou tyto cíle 

uskutečňovat. Jak už bylo zmiňováno, Česká republika by měla zvýšit poplatky za 

ukládání odpadů na skládky, čím by podpořila materiálové (případně energetické) 

využívání odpadu. ČR by se také měla zabývat otázkou změn v daňovém systému, 

vedoucích k atraktivitě a zvýhodnění aktivit směřujících k zavádění oběhového 

hospodářství. Příkladem je úprava DPH u odpadových služeb přímo směřujících k využití 

odpadu z domácností a rovněž u výrobků z druhotných surovin. Vhodné by bylo také 

uvažovat o takzvané ekologické daňové reformě, kterou by se zvýšilo zdanění využívání 

přírodních zdrojů a znečišťování. 

Na druhé straně je zapotřebí minimalizovat zatížení domácností DPH v důsledku 

využívání tříděného sběru odpadu a důležitá je taktéž podpora budování infrastruktury pro 

efektivní využití odpadů a druhotných surovin s možností zapojení veřejných zdrojů. 

Finanční podpora na projekty oběhového hospodářství by se měla zaměřit zejména na 

inovační projekty, investice do vědy a výzkumu a vzdělávání. Dalšími aktivitami, kterými 

by ČR podpořila cirkulární ekonomiku, je prosazování harmonizace a standardizace 

definic, procesů, výpočtů, statistiky a monitoringu v oblasti odpadového hospodářství a 

odstranění duplicity vykazování na národní úrovni. Všechny činnosti a opatření musí být 

stanoveny jednotně na úrovni celé Evropské unie, protože jenom jednotnými podmínkami 

bude umožněn systém volného obchodu a společný evropský trh (Růžička a Dobeš, 2015). 

Opatření zahrnuta v balíčku odpadového hospodářství jako například předcházení 

vzniku odpadů, ekodesign nebo opětovné využívání odpadů by mohla podnikům 

v Evropské unii ušetřit až 600 miliard eur ročně a zároveň snížit emise skleníkových plynů 

o 2–4 %. Příkladem šetření financí opětovným použitím, zpracováním a opravami je 

konstruování mobilních telefonů tak, aby se daly snadněji rozebírat, co sníží náklady na 

jejich repasování až o polovinu. Pokud by se do 95 % těchto mobilních telefonů dostalo do 

sběru, mohla by se při výrobě ušetřit na materiálu více než 1 miliarda eur. Dalším 

příkladem je renovace lehkých užitkových vozidel, kde by se mohlo na materiálových 

vstupech ušetřit až 6,4 miliardy eur ročně a na nákladech na energie až 140 milionů eur. 
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Zároveň by se snížilo množství tvořených emisí skleníkových plynů, a to až o 6,3 milionu 

tun (European Commision, 2015). 

V souvislosti s  balíčkem o oběhovém hospodářství proběhla již celá řada diskuzí. 

Někteří odborníci považují balíček za příliš obecný a málo ambiciózní. Příkladem je cíl 

recyklace komunálních odpadů ve výši 65 %, přestože dříve prosazovala Evropská komise 

cíl o 5 % vyšší. Odhlédneme-li od této kritiky je zřejmé, že systémy odpadového 

hospodářství v jednotlivých členských státech budou muset mnohem odpovědněji sledovat 

třídění a úpravu odpadů. V České republice se dosažení stanovených cílů neobejde bez 

výrazných změn. Vícero důležitých kroků týkajících se oběhového hospodářství bylo v ČR 

již učiněno a patří mezi ně přijetí Politiky druhotných surovin ČR v roce 2014, nebo Akční 

plán na podporu zvyšování soběstačnosti ČR v surovinových zdrojích substitucí 

primárních zdrojů druhotnými surovinami v roce 2015 (Ritschelová, 2016). 
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6 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce byl popis a definování základních poznatků týkajících se 

oběhového hospodářství a zhodnocení jejího vztahu k odpadovému hospodářství jak České 

republiky, tak  Evropské unie. Zároveň byly popsány jednotlivé cíle definované v balíčku 

oběhového hospodářství a vyhodnoceny jejich začlenění do strategií odpadového 

hospodářství definovaných v Plánu odpadového hospodářství České republiky. 

Pro zajištění udržitelného růstu v Evropské unii je zapotřebí nakládat se zdroji 

rozumnějším a udržitelnějším způsobem, protože lineární model hospodářského růstu již 

zdaleka neodpovídá potřebám současné společnosti v globalizovaném světě. Z důvodů 

omezeného množství mnohých přírodních zdrojů je nutné najít ekologický a ekonomicky 

udržitelný způsob jejich využití. Principem oběhového hospodářství je co nejdelší 

zachování hodnoty produktů a materiálů, přičemž se minimalizuje množství odpadu, jakož 

i využívání nových zdrojů. Akční plán v podobě balíčku oběhového hospodářství stanoví 

konkrétní a ambiciózní mandát EU na podporu přechodu na oběhové hospodářství, při 

kterém bude nezbytný trvalý závazek na všech úrovních správy, od členských států, ve 

všech regionech a městech a od všech příslušných zúčastněných stran. Začleněním balíčku 

oběhového hospodářství do odpadového hospodářství lze v Evropě zajistit nová pracovní 

místa, nabídnout trvanlivější a inovační výrobky a dosáhnout vysoké úrovně ochrany 

člověka a životního prostředí. 

Pro bližší seznámení s touto problematikou jsem sbírala informace v mém okolí a 

prováděla jejich porovnání s naší a evropskou legislativou. Z výsledků těchto srovnání je 

vidět, že Česká republika stále dostatečně nevyužívá výhody oběhového hospodářství. 

Zavíráme oči před příležitostmi, které principy cirkulární ekonomiky přináší, a 

zároveň neumíme výzvy přeměnit v příležitosti. Celý systém přitom spočívá pouze k 

návratu k „selskému“ uvažování, uvědomělé výrobě a spotřebě a úctě k přírodním 

zdrojům, které na Zemi máme. Počet obyvatel se brzy téměř zdvojnásobí, zatímco zásoby a 

přírodní dědictví zůstávají stejné nebo se postupně vyčerpávají. 

K tomu, abychom byli účinně připraveni na přechod k oběhovému hospodářství, 

potřebujeme poznat skutečný systém uzavřeného toku materiálů. Jedná se však o 

mnohaleté úsilí, které bude zahrnovat implementaci principů oběhového hospodářství jak 
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do české legislativy, tak vytipování prioritních a klíčových oblastí a zmapování současného 

stavu.  

Na druhou stranu již pozitivně vnímám změnu především ve spotřebitelském 

chování obyvatel směrem od kvantity ke kvalitě. Lidé si všímají nízké životnosti výrobků a 

sami se ptají po delší záruce a po kvalitnějším zboží. Cíle výrobců a prodejců jsou 

samozřejmě přesně opačné. Ti nutí zákazníka kupovat stále nové zařízení v krátkých 

časových intervalech např. tím, že do svých výrobků vkládají tzv. „kazítka“, která výrazně 

zkracují životnost spotřebičů, anebo způsobují jejich celkovou neopravitelnost. Přitom 

garance opravitelnosti, delší záruka či zajištění zpětného odběru recyklovatelného výrobku 

výměnou například za slevu na výrobek nový může pomalu stimulovat změnu kvality 

výrobků, které jsou uváděny na trh. Výrobci mohou získat zpět cenné a kvalitní materiály, 

a zároveň si budovat dlouhodobější vztah se zákazníkem. Teprve po naplnění výše 

popsaných předpokladů může princip oběhového hospodářství fungovat tak, jak byl 

popsán v teoretických předpokladech. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

BRKO – biologicky rozložitelný komunální odpad 

BRO – biologicky rozložitelný odpad 

CENIA – Česká informační agentura životního prostředí  

EU – Evropská unie 

EVO – energetické využití odpadů 

ISOH – informační systém odpadového hospodářství  

KO – komunální odpad 

MVO – materiálové využití odpadů 

POH ČR – plán odpadového hospodářství České republiky 

ZEVO – zařízení pro energetické využití odpadů 
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