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BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
SM RNICE O SKLÁDKÁCH

 Sm rnice o skládkování odpad :

 Priorita – výrazné omezení skládkování odpad , zejména komunálních odpad .
 Definice – p ímé odkazy na sm rnici o odpadech u hlavních pojm .
 2 cíle omezení skládkování odpad

 Členské státy usilují o zajištění toho, aby od roku 2030 nebyl přijímán na
skládku žádný odpad vhodný k recyklaci nebo jinému využití, zejména
komunální odpad, s výjimkou odpadu, u něhož skládkování vede k nejlepšímu
výsledku z hlediska životního prostředí v souladu s článkem 4 směrnice
2008/98/ES.
 Cíl pro skládkování komunálních odpadů - 10% z produkce komunálních odpadů
v roce 2035.
Do 31. prosince 2024 Komise přezkoumá cíl stanovený v odstavci 5 s cílem jej
zachovat nebo případně snížit, zvážit kvantitativní cíl pro skládkování na obyvatele
a zavést omezení týkající se skládkování i jiných nikoliv nebezpečných odpadů než
komunálního odpadu. Za tímto účelem Komise předloží Evropskému parlamentu a
Radě zprávu, ke které případně připojí legislativní návrh.

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
Sm rnice o odpadech:
 Cíl pro recyklaci komunálních odpad - 55% v roce
2025, 60% v roce 2030, 65% v roce 2035 (cíl bude
p edm tem revize).
 Povinné t íd ní bioodpadu - od 31. 12. 2023 (revizní
klauzule na stanovení cíle pro recyklaci bioodpadu).
 Povinné t íd ní textilu - od 2025.
 Povinné t íd ní nebezpečných složek komunálních
odpad - od 2025.
 Potravinový odpad – indikativní redukční cíle pro EU
a harmonizovaná metodika.
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Sm rnice o odpadech:

 Potravinový odpad – indikativní redukční cíle pro EU
a harmonizovaná metodika, 2023 vyhodnocení cíl

 2024 – vyhodnocení možnosti zavedení cíl pro p ípravu
k op tovnému použití, op tovné použití, textilní odpad,
komerční odpad, ostatní pr myslový odpad, recyklaci
bioodpad .
 2027 - Pouze odd len t íd ný bioodpad bude započítáván
do recyklace - phase-out MBÚ.
Sm rnice o skládkování odpad :

Cíl pro skládkování komunálních odpad - 10% z produkce
komunálních odpad v roce 2035.

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ

Sm rnice o odpadech, článek 11a:

2027 - Pouze odd len t íd ný bioodpad bude
započítáván
do recyklace = phase-out MBÚ
„Acceptable compromise proposal
on the phase-out of MBT“

„Od 1. ledna 2027 lze komunální biologický odpad,
který vstupuje do aerobního nebo anaerobního
zpracování, započítat jako recyklovaný odpad pouze v
p ípad , že byl v souladu s článkem 22 sebrán odd len
nebo vyt íd n u zdroje.“

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
Sm rnice o obalech:
 prevence vzniku obal ,
 nár st opakovan použitelných obal ,
 nár st recyklace a dalších forem využití obal ,
 omezit konečné odstran ní obal ,
 nové nastavení definic obal , opakovan
použitelných a kompozitních obal ,
 podpora preventivních opat ení ke vzniku obal a
minimalizace dopad na ŽP,

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
Sm rnice o obalech:
 b ezen 2019 –pravidla pro výpočet d ev ných obal ,

 prosinec 2024 – p ezkum dat o opakovan
použitelných obalech,
 „Kovové obaly“ se m ní na „Obaly ze železných kov “
a „Hliníkové obaly“,
 definice „Obal využitelných formou kompostování“ a
„Biologicky rozložitelné obaly“,

 plastové oxo-rozložitelné obaly se nepovažují za obaly
biologicky rozložitelné.

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
Sm rnice o obalech:
 nové podmínky k p eshraničnímu pohybu obalových
odpad podle na ízení o p eprav odpad ,
 nová pravidla pro výpočet dosažení cíl recyklace,
 nastavení systém pro výkup opakovan použitelných
obal ,
 31. 12. 2025 - 65 % veškerých obalových odpad musí
být recyklováno.
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Sm rnice o obalech:
 31. 12. 2025 – cíle pro recyklaci, pokud jde o konkrétní
materiály obsažené v obalovém odpadu:
50 % plast ,
25 % d eva,
70 % železných kov ,

50 % hliníku,
70 % skla,
75 % papíru a lepenky.

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ

Sm rnice o obalech:

 31. 12. 2030 - 70 % veškerých obalových odpad musí
být recyklováno

 31. 12. 2030 – cíle pro recyklaci, pokud jde o konkrétní
materiály obsažené v obalovém odpadu:
55 % plast ,

30 % d eva,
80 % železných kov ,
60 % hliníku,
75 % skla,
85 % papíru a lepenky.
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2018 – NOVÉ INICIATIVY EK
16. ledna 2018 – Strategie EU pro plasty v ob hovém
hospodá ství (p edpokládané nové legislativní návrhy včetn
nových cíl – sm rnice o obalech).

2. kv tna 2018 - Návrh nového rozpočtu EU 2021 – 2027 (2. 5.
2018) – příspěvek do rozpočtu EU vypočtený podle množství
nerecyklovaných plastových obalových odpadů v jednotlivých
členských státech (0,80 eur za 1 kg) - nový zdroj p íjm pro
rozpočet EK – až 7 mld. EUR ročn . http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_en.htm

BALÍČEK K OB HOVÉMU HOSPODÁ STVÍ
2018 – NOVÉ INICIATIVY EK
28. 5. 2018 – návrh sm rnice o omezení jednorázových plastových
výrobk

Zcela nová sm rnice k omezení jednorázových plastových výrobk .
10 skupin jednorázových plastových výrobk + rybá ské sít .
Rozd lení výrobk do skupiny podle požadavk , které bude t eba
na tyto výrobky uplatnit (zákaz, snížení spot eby, rozší ená
odpov dnost výrobc , informace pro spot ebitele, p ísp vek na
úklid, cíle atd.).
Nový cíl 90% odd len sebraných plastových láhví 2025.
8. 6. 2018 EK p edstaví na Pracovní skupin Rady v Bruselu.
Začne vyjednávání s Radou a Evropským parlamentem.

 Schválení – 2019 (?) – problematické.

ČR – kampaň za omezení spotřeby
jednorázových plastů.
„#dostbyloplastu“ –
www.dostbyloplastu.cz.

KOMUNÁLNÍ ODPADY ČR 2016
 Produkce 5,6 mil. tun.
 Produkce na obyvatele 531 kg.
 Využití komunálních odpad – 50%.
 Materiálové využití – 38% - pod úrovní pr m ru EU.
 Energetické využití – 12% - pod úrovní pr m ru EU
 Skládkování komunálních odpad – 45% (v roce 2015 47%) – nad
úrovní pr m ru EU. Dlouhodobý problém odpadového
hospodá ství ČR.
 Ostatní nakládání – 5%
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NAVYŠOVÁNÍ RECYKLACE
KOMUNÁLNÍCH ODPAD

 Nová legislativa odpadového hospodá ství.

 Další posilování primárního t íd ného sb ru.
 Zavedení povinného t íd ného sb ru biologicky rozložitelných
komunálních odpad (od 2015) – celoročn (pravd podobn od 2019).
 Zavedení povinného t íd ného sb ru kov (od 2015).

 Zavedení povinného t íd ného sb ru olej a tuk (pravd podobn od
2020).
 Ekonomické nástroje podporující recyklaci – poplatek za skládkování
odpad (Studie EEA - https://www.eea.europa.eu/publications/managingmunicipal-solid-waste).
 Spolupráce s obcemi.
 Podpora op tovného použití a center op tovného použití.
 Finanční podpora z evropských a národních fond .

NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM
ODPADEM V ČR 2009 - 2016 (%)
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Czech Waste-2-Energy Facilities
 SAKO Brno (1905*)
- 256 000 t/y
 ZEVO Praha Malešice (1930*)
- 330 000 t/y
 TERMIZO Liberec (1999*)
- 96 000 t/y
 ZEVO Chotíkov (2016*)
- 95 000 t/y

Total: 777 000 t/y
* - originally built before further reconstructions and finalization

SKLÁDKOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD 2015 (%)
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STRATEGIE ODPADOVÉHO
HOSPODÁ STVÍ ČR:
OB HOVÉ HOSPODÁ STVÍ A PREVENCE
 Plán odpadového hospodá ství 2015 – 2024
Přechod k oběhovému hospodářství jako strategický cíl
Leden 2018 – Zpráva o pln ní cíl POH 2015 - 2016
Úroveň recyklace komunálního odpadu v ČR v roce 2016 = 51,46 %
 Program p edcházení vzniku odpad ČR
Základní strategie v oblasti prevence vzniku odpadů
Začleněn do Plánu odpadového hospodářství
B ezen 2017 – První hodnoticí zpráva p edložena vlád
pro informaci

Nakládání s komunálními odpady v ČR, výhled pro
rok 2020 a 2024 dle POH ČR 2015-2024 [tis. t], MŽP

OMEZOVÁNÍ SKLÁDKOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍCH ODPAD
 Omezování množství sm sného komunálního odpadu.
 Legislativní zákaz skládkování vybraných odpad - v legislativ od
roku 2014. Pro sm sné komunální odpady, recyklovatelné a
využitelné odpady od roku 2024.
 Rok 2024 zvolen s ohledem na nutnost dostatečného časového
horizontu pro realizaci nutných změn.

 Ekonomické nástroje – zm na poplatku za skládkování komunálních
odpad .
 Úprava parametr pro ukládání výstup z úpravy sm sných
komunálních odpad na skládky – výh evnost, biologická stabilita.

 Dot i ování sm sných komunálních odpad – je to skutečn
efektivní cesta k omezování skládkování komunálních odpad ?
 Paliva z odpad – nová legislativa.

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ ODPAD NA
SKLÁDKU – VLIV NA RECYKLACI
 European Environmental Agency (2013) – There is evidence of
a clear correlation between the cost of landfilling and the
share of municipal waste recycled in Member States,
suggesting that landfill taxes can play an important role in
incentivising a shift up the waste hierarchy.
 Doporučení Evropské komise:
 EC Recommendations (2012) – Increase progressively the
existing landfill tax to divert waste from landfill.
 Country report EC (2016) - The rate of tax on landfill is deemed too
low to support the waste hierarchy.
 Environmental Implementation Review (2017) – Main challenge is
landfilling of municipal waste.

SKLÁDKOVÁNÍ ODPAD V ČR – POHLED EK
 EC Recommendations (2012) – Increase progressively the existing
landfill tax to divert waste from landfill.
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/pdf/CZ_Roadmap_FI
NAL.pdf
 Country report EK (2016) - The rate of tax on landfill is deemed too
low to support the waste hierarchy.
(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/csr2016/cr2016_czech_en.pdf.)
 Country report EK (2017) - Česká republika stále čelí značným
výzvám v oblasti životního prostředí, zejména pokud jde o
skládkování odpadů. (https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017european-semester-country-report-czech-en_0.pdf)
 Country report EK (2018) – Hlavním způsobem nakládání s
komunálním odpadem je i nadále skládkování.
(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018-european-semestercountry-report-czech-republic-cs.pdf)

ZÁKAZ SKLÁDKOVÁNÍ
Zákaz skládkování vybraných odpad
 V legislativ od roku 2014.
 Pro sm sné komunální odpady, recyklovatelné a
využitelné odpady od roku 2024.
 Nejedná se ale bohužel o úplný zákaz skládkování.

 Zákaz je prý příliš přísný nebo ojedinělý v EU?...NENÍ!
 18 EU Member States adopted a ban* (AT, BE, DE,
DK, EE, FI, FR, HU, HR, LT, LU, NL, PL, RO, SE, SL,
SK, UK), as well as NOR and SWIS.
(www.cewep.eu, prosinec 2017).
*landfill ban: stream banned from landfilling additionally to the requirements of Directive 1999/31/EC on
the landfill of waste

Poplatek za skládkování [CZK/t] v roce 2018 – podle
zákona od odpadech č. 185/2001 Sb.

Poplatek za ukládání odpad na skládku
v roce 2018 – stávající poplatek a TEORETICKÁ
PROGRESE podle zákona č. 185/2001 Sb.

POPLATEK ZA UKLÁDÁNÍ
ODPAD NA SKLÁDKU
 Poplatek 500 Kč od roku 2009 do roku 2018

=
 Stále levnější a levnější skládkování v Česku
 500 Kč = 20 EUR / tunu

 2016: 2 525 400 tun KO na skládce
 2016: 1 262 700 000 Kč na poplatcích za skládkování mohlo být
investováno do lepších technologií než je skládka

 Skládkováním podporujeme skládkaře a rozvoj skládek v ČR
stejnou částku jsme zaplatili skládkařům a zvýšili jejich zisky

→

P edpokládaný dopad zvýšení poplatku
za skládkování odpadu
 Jana Soukopová a kol.: „Analýza možnosti navýšení
skládkovacího poplatku hodnocení dopadů na
výdaje obcí“, Brno, 2014

 Projekt TB020MZP042 Hodnocení efektivnosti
výdajů obcí i soukromých subjektů do oblasti
odpadového hospodářství ve vztahu k výši poplatků
a k cenám zařízení (hodnocení efektivnosti
nastavení integrovaných systémů nakládání s
odpady v ČR) byl řešen s finanční podporou TA ČR

CO NAVRHUJE MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ

Dánsko
Vliv zvýšení poplatku za skládkování na množství
skládkovaného komunálního odpadu

Zdroj: ETC/SCP working paper 1/2012, Overview of the use of landfill taxes in EUROPE, EEA.

Skládkovací poplatek/množství skládkovaného
odpadu - Dánsko

Zdroj: ETC/SCP working paper 1/2012, Overview of the use of landfill taxes in EUROPE, EEA.

Skládkovací poplatek/množství
skládkovaného odpadu - Nizozemí

Zdroj: EC, BioIntelligence, Use Economic Instruments and Waste Management Performance, 2012.

Vývoj skládkovacího poplatku – 11 MS EU

Pr m rná cena na brán a skládkovací poplatek
legálního skládkování KO v EU (2012/2013)
Source: Studie EEA, BioIntelligence
Service, Kodaň, 2012/2013

VÝŠE SKLÁDKOVACÍHO POPLATKU
http://www.cewep.eu/wpcontent/uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bansoverview.pdf
 POLSKO
140 PLN za tunu 2018 (33 €)
170 PLN za tunu 2019 (40€)
270 PLN za tunu 2020 (64€)
 BULHARSKO
40 BGN v roce 2017 (20€)
45 BGN v roce 2018 (23€)
57 BGN v roce 2019 (30€)
95 BGN v roce 2020 (50€) A DÁLE

VÝŠE SKLÁDKOVACÍHO POPLATKU
http://www.cewep.eu/wpcontent/uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bansoverview.pdf
 ESTONSKO
30 € (2017)
 FINSKO
70 € (2017)
 MA ARSKO
20 € (2017)
výhled 38 €
 IRSKO
75 € od roku 2013

VÝŠE SKLÁDKOVACÍHO POPLATKU
http://www.cewep.eu/wpcontent/uploads/2017/12/Landfill-taxes-and-bansoverview.pdf
 LOTYŠSKO
25€ 2017
35€ 2018
43€ 2019
50€ 2020
 LITVA
3€ 2017
5€ 2018
22€ 2019
27€ 2020

D LEŽITÉ OTÁZKY K ODPADOVÉMU HOSPODÁ STVÍ

 Je vysoká míra skládkování komunálních
odpad dlouhodob udržitelnou cestou pro
odpadové hospodá ství v ČR? – NE.
 Znamená zm na výše poplatku za ukládání
odpad na skládku automaticky zvýšení
poplatku pro občana? – NE.
 Souvisí výše poplatku za ukládání odpad na
skládku s mírou recyklace? – ANO.

 Narušuje nízký poplatek za ukládání odpad na
skládku konkurenční prost edí? – ANO.

D LEŽITÉ OTÁZKY K ODPADOVÉMU
HOSPODÁ STVÍ
 Znamená zm na výše poplatku za ukládání odpad na skládku pouze podporu
energetického využití odpad – NE.
 Znamená nízký poplatek za ukládání odpad
na skládku konkurenční výhody pro skládky
odpad ? – ANO.
 Je správné, aby nejmén vhodný zp sob
nakládání s odpady (skládkování) byl
dlouhodob nejlevn jší? - NE.

Rádi op t probudíme spící draky

DOPIS ČAOH, SVPS, SKS ČESKU
 Dopis ČAOH, SVPS, SKS z ledna 2018
ve v ci navyšování náklad za odpadové
hospodá ství.
 Matoucí informace ke krok m MŽP.
Oficiální reakce MŽP na dopis k dispozici na
stránkách MŽP.
https://www.mzp.cz/cz/riziko_navyseni_nakla
du_odpadove_hospodarstvi

10 DOPORUČENÍ PRO
OBCE A P VODCE
ODPAD KE ZLEPŠENÍ
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

10 DOPORUČENÍ OD MŽP

1. Mít p ehled o odpadech

2. Zpracovat analýzu nakládání s odpadem
3. Vid t v odpadech zdroje, nejen problémy
4. Posilovat t íd ný sb r a omezovat sm sný komunální odpad
5. Zam it se na bioodpady
6. Zam it se na prevenci vzniku odpad
7. Sledovat možnosti financování zlepšování odpadového
hospodá ství
8. Sledovat dobré p íklady z praxe a okolí
9. Spojovat se a spolupracovat
10. Informovat se a být informován

JAK A CO DÁL….V CEP
 Kritickým místem pro rozvoj ob hového
hospodá ství v ČR je vysoká míra skládkování
komunálních odpad – nutné doplnit zákaz
skládkování zvýšením skládkovacích poplatk
a prosadit dalších opat ení.
 MŽP: urychlen prosadit nový zákon o
odpadech reáln posilující principy ob hového
hospodá ství a udržitelného nakládání s odpady.

2018: ZÁKON O ODPADECH
 Aktuální novela zákona o odpadech musí být p ipravena
v souvislosti s p ijetím nových evropských p edpis .
 Nařízení Rady 2017/997, kterým se mění příloha III
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES,
pokud jde o nebezpečnou vlastnost HP 14 „ekotoxický“ –
změna ve stanovování této vlastnosti
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/852 o rtuti a
o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 – Minamatská
úmluva
 Nutná adaptace zákona o odpadech na uvedená
na ízení, tzv. EUronovela

2018: PROVÁD CÍ P EDPISY K ZÁKONU
O ODPADECH - P ÍPRAVA
 Vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a zp sobu zajišt ní
odd leného soust e ování složek komunálních odpad :
Sběr bioodpadů – zavedení celoročního sběru.
Sběr olejů a tuků z domácností – zavedení separovaného
sběru.
Vypořádání 2. 5. 2018 na MŽP
 Návrh vyhlášky, kdy p estává být tuhé alternativní palivo a
tuhé alternativní palivo na bázi biomasy odpadem.
 Návrh vyhlášky pro znovuzískanou asfaltovou sm s jako
vedlejší produkt, nikoliv odpad.

NÁVRH VYHLÁŠKY, KDY P ESTÁVÁ BÝT TUHÉ
ALTERNATIVNÍ PALIVO A TUHÉ ALTERNATIVNÍ
PALIVO NA BÁZI BIOMASY ODPADEM
 z odpad bez nebezpečných vlastností a vybraných
nerecyklovatelných odpad

 TAP pro zdroje o celkovém jmenovitém tepelném p íkonu
10 MW nebo více
 TAP na bázi biomasy budou určeny pro zdroje o
tepelném p íkonu 0,3 MW nebo více
 ob paliva pak s nejvyšším p ípustným obsahem
škodlivin a pr m rnou výh evností alespoň 10 MJ/kg

NÁVRH VYHLÁŠKY, KDY P ESTÁVÁ BÝT TUHÉ
ALTERNATIVNÍ PALIVO A TUHÉ ALTERNATIVNÍ
PALIVO NA BÁZI BIOMASY ODPADEM
 certifikována dle ČSN EN 15358 Tuhá alternativní paliva –
Systémy managementu kvality – Specifické požadavky
pro jejich použití p i výrob tuhých alternativních paliv
 požadavky na ov ování kritérií dle ČSN 15 359 Tuhá
alternativní paliva – Specifikace a t ídy

 odb r vzork dle ČSN EN 15442 Tuhá alternativní paliva –
metody vzorkování

NÁVRH VYHLÁŠKY PRO TAP:
NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÝ OBSAH ŠKODLIVIN
 mezní hodnoty bu jako medián nebo 80. percentil
 parametry: Antimon (Sb), Arzén (As), Kadmium (Cd), Chrom
(Cr), Kobalt (Co), Mangan (Mn), Nikl (Ni), Olovo (Pb), Thalium
(Tl), Vanad (V), Cín (Sn), Rtuť (Hg) - mg/MJ
 Chlór (Cl) - %
 vybrané specifické odpadové toky pod jasn stanovenými
katalogovými čísly

NÁVRH VYHLÁŠKY PRO TAP Z BIOMASY:
NEJVYŠŠÍ P ÍPUSTNÝ OBSAH ŠKODLIVIN

 mezní hodnoty bu jako medián nebo 80. percentil

 parametry: Arzén (As), Olovo (Pb), Kadmium (Cd), Chrom
(Cr), Rtuť (Hg), Zinek (Zn), Chlór (Cl), Fluór (F), Celkový
součet PAU - mg/MJ
 rozsah stanovovaných kongener PAU: naftalen, acenaftylen,
acenaften, fluoren, fenanthren, anthracen, fluoranthen, pyren,
benzo(a)antracen (BaA), chrysen, benzo(b)fluoranten (BpFA),
benzo(k)fluoranten, benzo(a)pyren (BaP), indeno[1,2,3cd]pyren, benzo(g, h,i)perylen, Dibenzo(a,h)antracen (DBahA)
 vybrané specifické odpadové toky pod jasn stanovenými
katalogovými čísly

P ÍPRAVA STRATEGIE OB HOVÉHO
HOSPODÁ STVÍ
 V roce 2018 bude zahájena p íprava národní strategie ob hového
hospodá ství ČR – Cirkulární Česko 2040 (pracovní název).

 Strategie bude zam ena na celý ekonomický cyklus, nikoli jen na
odpadové hospodá ství. Bez zm ny ve fázích p edcházejících
odpad m, nelze vy ešit situaci v nakládání s odpady.
 Diskuse s relevantními cílovými skupinami ke strategii.
 Identifikace prioritních oblastí, opat ení, cíl , indikátor .
 P edpokládaná doba p ípravy strategie – 2 roky (rok 2020).

#CIRCULARCZECHIA2040
#CIRCULARCZECHIA

ZÁV RY

 V současnosti je schválena nová evropská legislativa (tzv. balíček k
ob hovému hospodá ství):
odpady (významné zm ny),
skládky (významné zm ny),
obaly (významné zm ny),

výrobky s ukončenou životností (drobn jší úpravy).
 Evropská komise p edstavila v roce 2018 nové iniciativy, které budou
znamenat další zásahy do evropské (resp. národní) legislativy.
Strategie pro plasty v ob hovém hospodá ství – zm ny sm rnice o
obalech.
Nová sm rnice o omezování jednorázových plastových výrobk .

ZÁV RY

 Balíček k ob hovému hospodá ství p ináší dlouhodobou perspektivu pro
sm ování nakládání s komunálním odpadem – cíle recyklace až do roku 2035 a
omezení skládkování odpad (zejména komunálních).

 Balíček k ob hovému hospodá ství jednoznačn posiluje orientaci na primární
t íd ní – nové povinnosti a t íd ní nových odpadových tok - varuje p ed
uzavíráním komunálních odpad na skládkách, ve spalovnách a v jednoduchých
technologiích mechanicko-biologických úprav.
 Zm ny bude nutné p evést do národní legislativy do 24 m síc od p ijetí.
 První zvýšené cíle pro recyklaci komunálních odpad v roce 2025 – 55%. Schází
pouze 8 let k navýšení recyklace komunálních odpad o 17% (v roce 2016 38%). K
t mto cíl m je nyní nezbytné orientovat legislativní prost edí.

 Je nutné urychlen prosadit nový zákon o odpadech, který bude reáln posilovat
principy ob hového hospodá ství a udržitelného nakládání s komunálním
odpadem.
 Nový zákon o odpadech a nový zákon o výrobcích s ukončenou životností –
účinnost nejpozd ji v roce 2020.

#CIRCULARCZECHIA2040
#CIRCULARCZECHIA
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