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Růst bez ekonomického růstu

vydala v lednu 2021. Závěry:

Ekonomický růst 📈 je příčinou 

klimatických změn 🌪 , znečištění 

🚱 a ztráty biodiverzity 🐝

 Nelze oddělit spotřebu zdrojů a 

ekonomický růst

 Trvalý růst spotřeby zdrojů 

znemožňuje oběhové hospodářství 



Zpráva EP k Akčnímu plánu pro 

oběhové hospodářství

Únor 2021

 Při současné spotřebě bude v roce 

2050 potřeba tří planet 🌍🌍🌍

➡ snížit spotřebu materiálů do r.2030

➡ upravit směrnici o ekodesignu

➡ do r.2030 obaly jen recyklovatelné

➡snížit produkci směs. odpadů na 1/2



Spasí nás spalovny ZEVO🏭?

½ SKO = 120 kg/os/rok = 1,3 mil t/rok

Z toho:

max 0,5 mil.t. na skládky (popel)

 0,78 mil t. stávající spalovny ZEVO

 + zvýšení kapacit v Brně a Praze

➡ není potřeba další spalovny ZEVO



Ani 🇪🇺 spalovny ZEVO nechce

EU fondy nepodpoří spalovny ZEVO 

🏭, ani jiné nakládání se směsným 

komunálním odpadem. Stejně jako 

fosilní projekty 🌪

EU TAXONOMY nepodporuje 

spalovny ZEVO ➡ horší přístup k 

pěnězům 💸

➡ Nelze se prospalovat k oběhovému 

hospodářství



Aktuální problémy: bioodpad

 Biodpad významná část KO

 Výroba humusu, nebo bioplynu

WFD: čl.22(1): „Členské státy 

zajistí, aby do 31. prosince 2023...byl 

biologický odpad buď tříděn a recyklován u 

zdroje, nebo podléhal tříděnému sběru a 

nebyl směšován s ostatními druhy odpadů.“

➡ Domácnosti stále nemohou třídit 

bioodpad. Jen na sběrných 

dvorech❗



Aktuální problémy: plasty (1)

Mezi roky 2003 a 2018:

 Recyklace plastových obalů z 38 % na 57 %

 Neustálý nárůst množství plastových obalů

 Množství skládkovaných plastových obalů 

se zvýšilo o 7000 t ❗

➡ Nízké cíle pro recyklaci plastových obalů

➡ Vláda opakovaně navrhuje nižší cíle než 

jakých je dosahováno

https://cz.boell.org/cs/2020/09/23/atlas-plastu



Aktuální problémy: plasty (2)

 Nakládání dle hierarchie je nákladné

 "Našim … podnikům nebudeme komplikovat 

situaci a … zhoršovat jejich 

konkurenceschopnost tím, že stanovíme … 

zbytečně vysoké limity pro recyklaci",  

poslanec Jan Zahradník (ODS), 2014.

 Nyní platí obce, resp. občané

 Měli by platit výrobci, resp. spotřebitel

➡ rozšířit EPR, zvýšit cíle pro recyklaci 

obalů, ekomodulace



Závěr

 Nutné změny ve spotřebě a ekonomice

 Spalovny ZEVO: slepá cesta

 OPŽP a Modernizační fond nesmí hradit 

nakládání se směsným odpadem

 Třídění bioodpadu u každého domu

 EPR na více plastových výrobků

 Vyšší cíle recyklace pro plastové obaly

 Nový POH ČR s cílem 55 % recyklace KO 

v roce 2025
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