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Systémy třídění v obcích
Nový zákon zavádí povinná procenta třídění pro obce a města:

- v roce 2025 60%
- v roce 2030 65%
- v roce 2035 70%

Nutná intenzifikace třídění, více nádob, door to door systémy, osvěta pro
separaci, obce mění smlouvy, zdražení směsných odpadů.

Vzniká větší množství vytříděných surovin. Jak se zdražují směsné odpady,
barevné kontejnery obsahují i větší množství příměsí a nevyužitelných odpadů.



Dopad dodatečného doplnění § 36
• V původním návrhu zákona ze strany MŽP nebyl zákaz skládkování výmětů z třídění využitelných

složek komunálních odpadů podle výhřevnosti
• Navíc na poslední chvíli se výhřevnost stala doplněním spojky „a“ dokonce povinnou podmínkou,

kterou není možno nahradit ani zákonným odkazem na podrobnosti ve vyhlášce; výhřevnost tedy
platí obecně a vyhláška nemá sílu stanovit žádnou výjimku

§ 36 odst. 5 - Odděleně soustřeďované komunální odpady vhodné k opětovnému použití nebo recyklaci,
zejména papír, plasty, sklo, kovy, textil a biologický odpad, nesmí být předány k odstranění, s výjimkou
odpadu vzniklého při jejich zpracování, pokud
• a) je jeho výhřevnost v sušině nižší než 6,5 MJ/kg a
• b) splňuje kritéria stanovená vyhláškou ministerstva, podle kterých odstranění takto vzniklého 

odpadu přinese nejlepší výsledek z hlediska životního prostředí v souladu s hierarchií odpadového 
hospodářství.

Výsledek – úpravou odpadů „tříděním složek komunálních odpadů“ nově nemohou vznikat reálně
nevyužitelné odpady (i když vznikají), protože ze zákona není možné je odstranit.
Nejsou tak vyřešeny odpady s obsahem chloru, odpady s faktickou nízkou výhřevností (byť výhřevnost
v sušině je přes 6,5 MJ/kg) a další aktuálně nevyužitelné odpady. Problémem jsou i odpady/výměty s
vysokou výhřevností. Ani pro ně nejsou dostatečné kapacity na odklonění.

MŽP se snažilo následně problém zmírnit tím, že samo definovalo možnost odstranění 15% výmětů. Tato
snaha MŽP však nemá oporu v zákoně. Navíc číslo stejně neodpovídá realitě.



Kam s nimi, když zákon říká, že jsou 
využitelné, ale nikdo je nechce?

U plastů třídící linky reálně do recyklace uplatňují aktuálně cca 30% vytříděných plastů z komunálních
odpadů. Problémem jsou kapacity na využití zbývajících 70% plastů ze žlutých nádob.

– Recyklačních kapacit je velmi málo – sami řeší problém s uplatněním výstupů z recyklace,
protože nákladové zatížení recyklace je oproti výrobě z primárních surovin vyšší a stát recyklaci
dostatečně nepodporuje, i když k ní má stanoveny vysoké závazné cíle; aktivita investorů proto
tímto směrem dostatečně nejde

– Spalovny tento odpad odmítají z technologických důvodů – odpad má příliš vysokou
výhřevnost 20-30 MJ/kg

– Cementárny mají své kapacity zasmluvněny dopředu a navíc v průběhu roku využívají odstávky
technologie dokonce i na několik měsíců; cementárny také nemohou přijmout samotný výmět
bez jeho předchozí úpravy na TAP; linek na výrobu TAP je málo, protože investoři původní
projekty odložili s ohledem na nerentabilitu úprav odpadů zejména kvůli parametru
výhřevnosti (předchozí vyhláška 294/2005, novelizovaná v roce 2016)

– Moderní energetické zdroje na výhřevnější paliva z odpadů (např. fluidní kotle) zatím nejsou
k dispozici (připravují se kvalitní projekty – např. spol. Veolia (Přerov)
• Toto je cesta doporučovaná a podporovaná Evropskou unií
• Podobných zařízení je třeba více – jsou to logicky navazující technologie na nutné

předchozí úpravy odpadů – mohou přijímat různé upravené odpady
Výsledek – trvající výrazné přebytky výmětů z třídění plastů; tyto se kupí ve skladech, zapáchají,
nikdo je nechce; třídící linky omezují třídění a více odpadů se nechává v podobě neupraveného
směsného komunálního odpadu



Základní rozdíl mezi výmětem a palivem z 
odpadu (TAP) je vidět na první pohled



Co nové nastavení způsobilo?
• Na problém upozornily profesní svazy ještě před schválením zákona
• Byly definovány kritické scénáře možného vývoje a dopadů – ty se postupně naplňují



Co nové nastavení způsobilo systému a obcím? 1/3
- Snížení reálné účinnosti třídících linek 

- účinnost třídících linek je vysoce závislá na poptávce po výstupech z třídění. 
- V roce 2008 byla účinnost třídících linek v ČR přes 70%. Protože výstupy z třídění bylo 

možné na trhu uplatit, existovala poptávka po využití surovin z odpadů.
- Nyní je účinnost mezi 25 – 30 % - chybí možnosti odbytu jak pro využitelnou, tak pro 

nevyužitelnou frakci

Logickým a správným tlakem na
zvýšení úrovně třídění v obcích
zároveň narůstá množství reálně
nevyužitelné frakce v barevných
kontejnerech – lidé házejí do
nádob na třídění i to co tam
nepatří, protože se jim zdražuje
směsný odpad
Problém s § 36 odst. 5 se tím
dále zvyšuje



- Nárůst nákladů obcí na svoz a zpracování komunálních plastů – Místopředseda Svazu
měst a obcí ČR, Pavel Drahovzal, v Poslanecké sněmovně opakovaně potvrdil, že obcím se
meziročně navýšily náklady na svoz a zpracování plastů dokonce již na 2,5 násobek proti
minulému roku a stále stoupají.

Co nové nastavení způsobilo systému a obcím? 2/3



Co nové nastavení způsobilo systému a obcím? 3/3

- Rychlý úbytek finančních rezerv autorizované obalové společnosti (EKO-KOM) – která
prezentovala, že za krátké období již musela využít přes 0,5 miliardy Kč z rezervy



Bude to někdy s využitím výmětů lepší? Co to 
může ovlivnit?

• Ekomodulace + nastavení podmínek AOS - Výrobci a materiály používané ve výrobě – tlak na eliminaci
hůře recyklovatelných materiálů; tlak na unifikaci používaných materiálů;

• Vhodné nastavení obecních systémů – aby v barevných kontejnerech nekončily odpady, které tam být
nemají

• Systémové zlepšení podmínek odbytu vytříděných surovin – podpora recyklace, daňové zvýhodnění,
podpora ze strany AOS, zelené veřejné zakázky, osvěta směrem k využívání recyklovaných materiálů

• Lepší, odborně a prakticky funkčnější nastavení legislativních podmínek pro procesy úprav odpadů a
jejich výstupy – např. odpady s obsahem chloru, odpady s nízkou reálnou výhřevnosti;

• Pokud máme splnit cíl redukce produkce SKO daný Akčním plánem EU k oběhovému hospodářství
(snížení o 50 % k roku 2030), pak nakládání s SKO nemá být jednodušší než procesy úprav odpadů

• Přes 80-85% komunálních odpadů bude třeba v budoucím období upravovat, aby mohl být naplněn cíl
min. 65% recyklace komunálních odpadů

• Dostatek kapacit na úpravu odpadů po procesu jejich třídění a dotřídění – např. výroba TAP, výroba
regranulátů, apod.

• Dostatek kapacit na recyklaci materiálových toků vznikajících tříděním komunálních odpadů – důležité,
protože pro ČR je splnění recyklačních cílů závazné

• Dostatek kapacit na energetické využití UPRAVENÝCH energeticky bohatých odpadů vystupujících z
procesů úprav odpadů – energetické koncovky schopné přijímat odpady s vyšší výhřevností, např. ve
formě TAP (např. projekt multipalivového kotle Veolia Přerově; potřebná technologie, podpora EU)

• Odpovídající legislativa pro výrobu a energetické využití paliv z odpadů TAP (vyhláška k TAP) –
odpovídající evropským technickým normám – státy, kde vyhlášku mají, stabilizovaly trh paliv z odpadů
a zvýšili jejich energetické využití v k tomu určených zařízeních



Co z aktuální zkušenosti plyne?
• Tak jako všechny přírodní procesy, i procesy úpravy odpadů produkují odpadní látky. Pokud se

tyto odpady nahromadí, protože není kam je s ohledem na platnou legislativu odbytovat,
omezuje to samotný proces úpravy odpadů - což vede k většímu nakládání se směsnými
odpady – dle EU nežádoucí

• Zavádění zákazů a omezení bez připravených variantních kapacit, kam lze odpady přesunout,
způsobuje zbytečné násobné zdražení původcům odpadů a celému systému – případná
přidaná hodnota takové změny je zcela neúměrná vynaloženým nákladům je tedy neefektivní

• Parametrizace a přísnost zákazů a omezení je úměrná:
a) ochotě a možnostem investorů odpady zpracovávat
b) a následně i množství reálných kapacit a potřebných technologií

Ve finále pak může příliš striktní a přísné nastavení, či jeho nevhodné načasování, negativně 
ovlivnit možnost celého systému plnit a splnit vytyčené cíle.
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