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SEZNAM ZKRATEK

Zkratka
As
AOT40
AOPK
AOX
B(a)P
BAT
BRO
BRKO
BSK
CENIA
Cd
Cl
CO
CO2
ČHMÚ
ČOV
ČR
ČSÚ
ČÚZK
DDE
DDT
dB
DMC
DEU
EEA
EK
EO
EU
EU ETS
F
FSC
GAEC
HDP
HCB
HCH
HPH
CHKO
CHSK
IČ
IO
ISOH
ISSAR
KO
LULUCF
MBÚ
MPO
MZe
MŽP
N
Nanorg.
Ncelk

Význam
Arsen
Accumulated exposure over a 40 ppb (Kumulativní expozice ozonem)
Agentura ochrany přírody a krajiny
Halogenové organické sloučeniny
Benzo(a)pyren
Best Available Techniques (Nejlepší dostupné techniky)
Biologicky rozložitelný odpad
Biologicky rozložitelný komunální odpad
Biologická spotřeba kyslíku
Česká informační agentura životního prostředí
Kadmium
Chlor
Oxid uhelnatý
Oxid uhličitý
Český hydrometeorologický ústav
Čistírna odpadních vod
Česká republika
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Dichlordifenyldichlorethylen
Dichlordifenyltrichloretan
Decibel
Domestic Material Consumption (Domácí materiálová spotřeba)
Domestic Used Extraction (Domácí užitá těžba)
European Environmental Agency (Evropská agentura pro životní prostředí)
Evropská komise
Ekvivalentní obyvatel
Evropská unie
European Emission Trading Scheme (Evropský systém obchodování s emisemi)
Fluor
Forest Stewardship Council
Good Agricultural and Environmental Condition
Hrubý domácí produkt
Hexachlorbenzen
Hexachlorcyklohexan
Hrubá přidaná hodnota
Chráněná krajinná oblast
Chemická spotřeba kyslíku
Identifikační číslo
Inertní odpad
Informační systém odpadového hospodářství
Informační systém statistiky a reportingu
Komunální odpad
Land Use, Land Use Change and Forestry (Využití území, změny ve využití území,
lesnictví)
Mechanicko-biologická úprava
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Odpady kategorie „nebezpečný“, tj. s nebezpečnými vlastnostmi
Celkový anorganický dusík
Celkový dusík

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 7

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Seznam zkratek

NEK
NH3
NL
Ni
NO
NO2
NOX
NP
NPP
NPR
NRL
O
O3
OH
OSN
OZE
PAH
PAU
Pb
Pcelk
PCB
PEZ
PM
POH
POPs
PP
PPS
PR
REZZO
SEA
SHM
S-IO
SKO
S-NO
SO2
S-OO
SZÚ
TTP
TZL
UAT
ÚHUL
UK, COŽP
ÚSC
VOC
VÚMOP
VÚV TGM
ZEVO
ZCHÚ
ZPF
ZÚ

Norma ekvivalentní kvality
Amoniak
Nerozpuštěné látky
Nikl
Nebezpečný odpad
Oxid dusičitý
Oxidy dusíku
Národní park
Národní přírodní památka
Národní přírodní rezervace
Národní referenční laboratoř
Odpady kategorie „ostatní“, tj. bez nebezpečných vlastností
Ozon
Odpadové hospodářství
Organizace spojených národů
Obnovitelné zdroje energie
Polyaromatic hydrocarbons (Polyaromatické uhlovodíky)
Polyaromatické uhlovodíky
Olovo
Celkový fosfor
Polychlorované bifenyly
Primární energetické zdroje
Particulate matter (Částice polétavého prachu)
Plán odpadového hospodářství
Persistent Organic Pollutants (Perzistentní organické znečišťující látky)
Přírodní památka
Purchasing Power Standard (Standard kupní síly)
Přírodní rezervace
Registr emisí a zdrojů znečišťování ovzduší
Strategic environmental assessment (Strategické posuzování vlivů na životní prostředí)
Strategické hlukové mapování
Skládka pro inertní odpady
Směsný komunální odpad
Skládka pro nebezpečné odpady
Oxid siřičitý
Skládka pro ostatní odpady
Státní zdravotní ústav
Trvalé travní porosty
Tuhé znečišťující látky
Unfragmented areas with trafic (nefragmentované území dopravou)
Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
Univerzita Karlova, Centrum pro otázky životního prostředí
Územně samosprávný celek
Volatile organic compound (těkavá organická látka)
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
Zařízení pro energetické využití odpadů
Zvláště chráněné území
Zemědělský půdní fond
Zdravotní ústav
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Seznam odborných pojmů
Adaptační mechanismy

Všechny prostředky, pomocí kterých se přizpůsobuje
problémům, řeší se jimi a úspěšně zvládají nové situace.

Biologická diverzita

Znamená variabilitu všech žijících organismů; zahrnuje diverzitu
v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu ekosystémů.

Biomasa

Celková hmotnost všech organizmů vyskytujících se v určitém
okamžiku v biocenóze.

Biotop

Soubor veškerých biotických a abiotických činitelů, které
vytvářejí životní prostředí určitého organismu nebo organismů.

Ekologická stopa

Je ukazatelem (indikátorem), který stanovuje množství
přírodních zdrojů, které jednotlivec, město, region nebo stát
spotřebují v daném roce.

Ekosystém

Základní funkční jednotka v přírodě, ve které jsou v přímém
vztahu všechny živé složky s fyzikálními i chemickými faktory
prostředí.

Eutrofizace

Je proces zvyšování obsahu živin v povrchových vodách
a půdách.

Fragmentace

Jde o proces, při kterém dochází k rozdělení souvislých biotopů
do menších a izolovanějších celků a zároveň k tvorbě
migračních bariér.

Impakt

Pozitivní nebo negativní vliv.

Implementace

Uskutečnění, naplnění nebo realizace cílů, dostání závazku.

Intenzifikace

Jedná se o zvýšení kapacity, účinnosti, výkonnosti.

Integrita

Neporušenost, nedotknutelnost, celistvost.

Kofinancování

Spolufinancování.

Koherence

Vztah dvou (nebo více) významových složek viz také souvislost,
spojitost.

Kondicionalita

Podmiňovací činitel, bez jehož existence nelze realizovat
budoucí definované kroky.

Mitigační opatření

Zmírňující opatření, skrze které bývá zajištěno zmírnění
negativního vlivu na životní prostředí.
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Monokultura

Rozsáhlé porosty jednoho druhu.

Morfologie toků

Tvar říčního toku.

Polutanty

Škodlivé, znečišťující látky.

Urbanizované území

Území městského charakteru, zastavěné území.
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Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím

1. Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím
1.1 Obsah koncepce
Koncept Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 je připravován v následujícím členění
dle jednotlivých kapitol (viz obsah strategického dokumentu), přičemž struktura vychází
ze zohlednění metodického návodu Evropské komise pro sestavení plánu odpadového
hospodářství („Guidance Note for Waste Management Plan“).
Obsah POH ČR
1

Úvodní část

1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
2

Působnost a doba platnosti Plánu odpadového hospodářství ČR
Struktura a obsah, konzultační proces POH ČR
Struktura a obsah POH ČR
Konzultační proces POH ČR
Institucionální zabezpečení OH
Role samospráv, výkon státní správy v odpadovém hospodářství
Státní správa a samospráva ČR v oblasti OH, ostatní orgány a instituce OH
Vyhodnocení stávajícího stavu odpadového hospodářství v ČR – Souhrn analytické
části
2.1
Datové zdroje
2.2
Základní souhrnná data o produkci odpadů a nakládání s nimi
2.2.1 Aktuální přehled indikátorů odpadového hospodářství
2.3
Souhrn analytické části POH
2.3.1 Trendy a vyhodnocení odpadového hospodářství
2.4
Prognóza vývoje produkce komunálních odpadů v ČR do roku 2024
2.4.1 Výsledná data prognózy
2.4.1.1 Komunální odpady
2.4.1.2 Směsný komunální odpad
2.4.1.3 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.4.1.4 Materiálově využitelné složky komunálních odpadů
2.4.1.5 Nebezpečné složky komunálních odpadů
2.5
Prognóza vývoje nakládání s komunálními odpady v ČR do roku 2024
2.5.1 Potenciál nakládání s komunálními odpady vzhledem k jejich složení
2.5.1.1 Nakládání s komunálními odpady v letech 2009 - 2012
2.5.1.2 Analýza složení komunálních odpadů v roce 2012
2.5.2 Výchozí předpoklady prognózy nakládání
2.5.2.1 Rozčlenění toků v komunálním odpadu na subtoky
2.5.2.2 Odklon složek SKO
2.5.2.3 Energetické využití komunálního odpadu
2.5.2.4 Východiska modelu
2.5.3 Výsledná data prognózy
2.5.3.1 Komunální odpady
2.5.3.2 Směsný komunální odpad
2.5.3.3 Biologicky rozložitelné komunální odpady
2.5.3.3.1 Splnění požadavků skládkové směrnice
2.5.3.4 Materiálově využitelné složky komunálních odpadů
2.5.3.4.1 Splnění požadavků rámcové směrnice o odpadech
2.5.3.5 Nebezpečné odpady v komunálních odpadech
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2.5.4
2.6
2.6.1
2.7
2.8
2.8.1
2.8.2
2.9
2.9.1

Souhrn prognózy na období 2013 - 2024
Politika odpadového hospodářství ČR
Politiky ČR související se strategií odpadového hospodářství
Strategie a priority odpadového hospodářství ČR pro období 2015 - 2024
Rozvoj infrastruktury OH
Posouzení potřeby nových systémů sběru
Síť zařízení k nakládání s odpady
Vyhodnocení stávajících přístupů a opatření v oblasti předcházení vzniku odpadů
Stávající stav v ČR a indikátory plnění prevenčních opatření

3

Závazná část

3.1
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015 - 2024
3.2
Zásady pro nakládání s odpady
3.3
Zásady pro nakládání s vybranými druhy odpadů
3.3.1 Prioritní odpadové toky
3.3.1.1 Komunální odpady
3.3.1.1.1 Směsný komunální odpad
3.3.1.2 Živnostenské odpady
3.3.1.3 Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
3.3.1.4 Stavební a demoliční odpady
3.3.1.5 Nebezpečné odpady
3.3.1.6 Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
3.3.1.6.1 Obaly a obalové odpady
3.3.1.6.2 Odpadní elektrická a elektronická zařízení
3.3.1.6.3 Odpadní baterie a akumulátory
3.3.1.6.4 Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
3.3.1.6.5 Odpadní pneumatiky
3.3.1.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
3.3.1.8 Odpadní oleje
3.3.1.9 Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
3.3.2 Specifické skupiny nebezpečných odpadů
3.3.2.1 Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
3.3.2.2 Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
3.3.2.3 Odpady s obsahem azbestu
3.3.2.4 Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
3.3.3 Další skupiny odpadů
3.3.3.1 Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní
a stravoven
3.3.3.2 Odpady železných a neželezných kovů
3.4 Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
3.5 Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
3.6 Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání
s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
3.7 Program předcházení vzniku odpadů
3.8 Odpovědnost za plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a plánů
odpadového hospodářství krajů a zabezpečení kontroly plnění Plánu odpadového
hospodářství České republiky a plánů odpadového hospodářství krajů
3.8.1 Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů, kontrola plnění POH ČR a POH krajů a
změny POH ČR
3.8.2 Hodnocení stavu odpadového hospodářství a POH ČR
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3.8.3 Soustava indikátorů k hodnocení stavu odpadového hospodářství ČR a plnění POH ČR
a POH krajů
3.8.3.1 Soustava indikátorů odpadového hospodářství
3.8.3.1.1 Návrh principů jednotlivých indikátorů
3.9 Zajištění datové základny pro hodnocení OH, POH ČR a POH krajů
4

Směrná část

4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Podmínky a předpoklady pro splnění stanovených cílů POH ČR
Nástroje na prosazování a kontrolu plnění POH ČR
Normativní nástroje
Ekonomické nástroje
Administrativní nástroje
Informační nástroje
Dobrovolné nástroje

Přílohy

1.2 Charakter předkládaného koncepčního dokumentu
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 stanoví v souladu s principy
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
POH ČR 2015 – 2024 se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů
vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
POH ČR 2015 - 2024 je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového
hospodářství jednotlivých krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací
a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství.
POH ČR je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje odpadového
hospodářství. POH ČR je zpracován na dobu 10 let tj. prováděcí období 2015 až 2024 a bude
změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován
(např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii
odpadového hospodářství včetně stanovení nových cílů nebo redefinice stávajících cílů
a opatření).
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 navazuje na předchozí Plán odpadového
hospodářství ČR 2003 – 2013 (který byl prodloužen do konce roku 2014). Závaznou část Plánu
odpadového hospodářství České republiky bude vyhlašovat Vláda svým nařízením.

1.3 Metodický přístup vyhodnocení a aspekty významné z hlediska
hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
Metodický přístup k vyhodnocení vlivů na životní prostředí strategického dokumentu Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 přihlíží k charakteru koncepce zahrnující formulaci
dílčích cílů, zásad a navrhovaných opatření pro realizace dlouhodobé strategie v rámci
odpadového hospodářství.
V souladu s právem Evropských společenství, zejména se Směrnicí Evropského parlamentu
a Rady č. 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů
na životní prostředí a se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění, bylo účelem SEA posouzení zpracovat vyhodnocení vlivů na životní prostředí
a tím usilovat o zajištění environmentální integrity předmětné koncepce. V průběhu přípravy
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Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 byla environmentální integrita zajišťována
využitím následujících kroků:




poskytnutí připomínek a zpětné vazby k obsahové a tématické konstrukci dílčích cílů
a navrhovaných zásad a opatření;
vyhodnocení souladu návrhu koncepce s relevantními cíli ochrany životního prostředí
přijatými na národní i evropské úrovni;
vyhodnocení rizik (konfliktů) s klíčovými složkami životního prostředí, zejména:













vlivy na ovzduší;
vlivy na klima;
vlivy na vodu;
vlivy na horninové prostředí a půdu;
vlivy na flóru, faunu a ekosystémy;
vlivy na lesy a zemědělské kultury;
vlivy na krajinu;
vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstva;
vlivy na historické a kulturní hodnoty;
vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
vlivy na funkční využití území;
využívání energetických a surovinových zdrojů.

Vyhodnocení vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 bylo zpracováno
na odpovídající úrovni podrobnosti s ohledem na potřebu identifikovat rizika a potenciálně
negativní vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví, které by měly být vzaty v úvahu
při implementaci dotčeného koncepčního dokumentu.

1.4 Základní postupy a principy řešení Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 – 2024
Zákon o odpadech definuje základní náležitosti Plánu odpadového hospodářství. Struktura POH
ČR je dána především § 41 a § 42 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími právními předpisy,
včetně prováděcích předpisů, platnými směrnicemi Evropské unie a také metodickým návodem
Evropské komise pro sestavení plánu („Preparing Waste Management Plan – A Methodological
Guidance“), který byl vydán v červnu 2012.
Plán odpadového hospodářství zohledňuje:
 Politiku životního prostředí ČR,
 evropské závazky ČR,
 potřeby současného odpadového hospodářství,
 potřeby rozvoje odpadového hospodářství,
 princip dodržování hierarchie nakládání s odpady,
 potřebu rozvoje výzkumu a vývoje v oblasti nakládání s odpady.
Postupy (etapy) řešení
Dokument je zpracováván s ohledem na nutnost disponovat na celostátní úrovni základním
strategickým dokumentem pro oblast odpadového hospodářství pro následující desetileté
období. POH ČR bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek, na jejichž
základě byl zpracován (např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady, která bude
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zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně stanovení nových cílů nebo
reformulace stávajících cílů, zásad a opatření).
Strategie a priority dalšího rozvoje odpadového hospodářství jsou dány rámcově Politikou
životního prostředí ČR, evropskými požadavky a závazky ČR a praktickými potřebami
vyplývajícími ze stávajícího stavu odpadového hospodářství v ČR.
Hlavní priority odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024:
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování nebezpečných vlastností odpadů.
2. Opětovné použití výrobků s ukončenou životností.
3. Kvalitní recyklace a maximální využití vhodných odpadů (materiálové, energetické,
biologické) a to především ve vazbě na průmyslové segmenty v regionech (zemědělství,
energetiku, stavebnictví).
4. Optimalizace nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)
a ostatními biologicky rozložitelnými odpady (BRO) na území ČR s důrazem na oddělený
sběr.
5. Povinné zavedení tříděného sběru přinejmenším pro odpady z: papíru, kovu, plastu a skla
do roku 2015.
6. Energetické využívání odpadů, komunálních odpadů, zejména směsného komunálního
odpadu.
7. Zásadní omezení skládkování na území ČR.
8. Optimalizace veškeré činnosti v odpadovém hospodářství s ohledem na ochranu zdraví lidí
a životního prostředí.
9. Optimalizace veškeré činnosti v odpadovém hospodářství, s ohledem na vynaložené
náklady a ekonomickou a sociální udržitelnost.
10. Vyjasnění stavu, kdy odpad přestává být odpadem.
11. Zajištění dlouhodobé stability a udržitelnosti odpadového hospodářství v regionech
i v rámci ČR.
Krátkodobé hlavní priority (pol. r. 2015 - 2017)













V platnost vstoupí nový zákon o odpadech, nový zákon o zpětném odběru vybraných
výrobků s ukončenou životností, bude vyhlášen nový POH ČR na období 2015 – 2024
včetně Programu předcházení vzniku odpadů do roku 2020 se stanovenou strategií v rámci
odpadového hospodářství a cíli a opatřeními k jejich dosažení.
Budou posouzeny potřeby vytvoření systémů sběru, regionální a celostátní sítě zařízení
pro odpadové hospodářství.
Začnou fungovat nově nastavené ekonomické nástroje v rámci odpadového hospodářství
(poplatek za ukládání odpadu na skládku, zpoplatnění nakládání s komunálním odpadem).
Nastavení plně funkčního celoplošného odděleného sběru v obcích ČR (papír, plasty, sklo,
kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu).
Zvýšení výtěžnosti tříděného sběru materiálově využitelných složek komunálního odpadu.
Vybudování a uvedení do provozu nových zařízení pro nakládání s odpady
(např. dotřiďovací linky, překladiště a zařízení na energetické využití odpadů).
Modernizace stávajících zařízení pro nakládání s odpady.
Zvýšení podílu materiálového využití materiálově využitelných složek komunálního
odpadu.
Zvýšení podílu energetického využití zbytkového směsného komunálního odpadu.
Zvýšení podílu spoluspalovaného odpadu v zařízeních k tomu vhodných, v souladu
s platnou legislativou, za účelem náhrady primárních zdrojů.
U problematiky BRKO provázání s aktivitami rezortu zemědělství a lesnictví.
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Vyhodnocení plnění cílů směrnice 2008/98/ES o odpadech, pro oddělený sběr, pro využití
složek komunálního odpadu, a cílů směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů, pro odklon
BRKO od skládkování.

Střednědobé priority (od r. 2018 – r. 2019)







Vyhodnocení účinnosti poplatku za ukládání odpadu na skládky (tzv. skládkovací poplatek)
jako ekonomického nástroje pro omezování skládkování.
Vyhodnocení účinnosti přijatých opatření k plnění cílů POH ČR, vyhodnocení plnění cílů
POH ČR.
Vyhodnocení odklonu BRKO od skládkování, úlohy zařízení pro nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady včetně využití výstupních produktů z těchto zařízení ve vazbě
na zemědělskou výrobu. Eventuální úprava opatření pro dosažení cílů směrnice
o skládkách odpadů.
Zhodnocení reálné úlohy zařízení pro nakládání s odpady.
Zhodnocení nastavení systémů odpadového hospodářství v regionech.

Dlouhodobé priority (od r. 2020 – r. 2024)












Vyhodnocení splnění cílů POH ČR.
Vyhodnocení splnění cílů směrnice o skládkách odpadů a účinnosti skládkovacího poplatku
jako ekonomického nástroje na omezování skládkování.
Vyhodnocení odklonu biologicky rozložitelných odpadů od skládkování.
Vyhodnocení splnění cílů směrnice o odpadech, využití a recyklace složek KO.
Vyhodnocení celkového vývoje odpadového hospodářstí ve vazbě na Politiku životního
prostředí, energetickou a surovinou politiku, a na ochranu zdraví lidí při nakládání
s odpady.
Vyhodnocení organizace systému odpadového hospodářství na regionální a celostátní
úrovni a jeho přispění k plnění cílů odpadového hospodářství.
Ekonomické vyhodnocení odpadového hospodářství.
Vyhodnocení plnění cílů a přínosů Programu předcházení vzniku odpadů.
Stanovení nových priorit pro další rozvoj odpadového hospodářství ČR.
Příprava nového POH ČR pro další období.

1.5 Cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
Závazná část POH ČR pro období 2015 – 2024 obsahuje:
• cíle,
• zásady,
• opatření.
Cíle jsou rozděleny na:
• strategické,
• hlavní,
• dílčí.
Strategické cíle POH ČR 2015 - 2024
1. Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
2. Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí.
3. Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
4. Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
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Hlavní cíle POH ČR 2015 - 2024
Hlavní cíl
Komunální odpad

Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů
z materiálů jako papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností
a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů
podobné odpadům z domácností.

Směsný komunální
odpad

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů)
zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených
v souladu s platnou legislativou.

Biologicky rozložitelné
komunální odpady

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů (dále jen „BRKO“) ukládaných na skládky tak, aby podíl
této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních
z celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.

Stavební a demoliční
odpady

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních
odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně
zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou
legislativou stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní
s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených
v Katalogu odpadů1 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina
a kamení).

Nebezpečné odpady

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Obaly a obalové odpady

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku
2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli
do roku 2020.

Odpadní elektrická
a elektronická zařízení

Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití
elektroodpadu.

1

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a
států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů).
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Odpadní baterie
a akumulátory

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií
a akumulátorů.
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů.

Vozidla s ukončenou
životností

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

Odpadní pneumatiky

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních
pneumatik.

Kaly z ČOV

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren komunálních
odpadních vod (ČOV).

Odpadní oleje

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Odpady ze zdravotnické
a veterinární péče

Odděleně shromažďovat odpady ze zdravotnické nebo veterinární
péče a odborně s nimi nakládat ve všech typech zdravotnických
a veterinárních zařízení.

Odpady s obsahem
azbestu

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady
s obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Síť zařízení

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení
k nakládání s odpady na území České republiky.

Přeshraniční přeprava
odpadů

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské
zdraví a životní prostředí v České republice.

Předcházení vzniku
odpadu

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

Hlavní zásady POH ČR:
a) Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu předcházení vzniku odpadů
ČR“ a dalšími opatřeními podporujícími omezování vzniku odpadů.
b) Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat
v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití
(např. energetické využití) a na posledním místě odstranění („bezpečné odstranění“),
a to při dodržení všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění
ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový
výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků
a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.
c) Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako zdroje surovin,
kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.
d) Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské využitelnosti odpadu.
e) Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
f)

Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
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g) U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie
nakládání s odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu
vzniku tohoto odpadu a nakládání s ním.
h) Při uplatňování hierarchie reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a předcházet
nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
i)

Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti
a hospodářské udržitelnosti.

j)

Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského
zdraví s ohledem na hospodářské a sociální dopady.

k) Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí vytvářet komplexní
celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na životní prostředí a vysokou ochranu lidského
zdraví.
V POH ČR bude rovněž zohledněn Program předcházení vzniku odpadů ČR, pro který jsou
stanoveny následující dílčí cíle:
a) Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit komplexní
informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky předcházení vzniku
odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných, osvětových
a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
b) Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky předcházení
vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a energetických
zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání druhotných surovin v souvislosti
s dalšími strategickými dokumenty (zejména Surovinovou politikou ČR a Politikou
druhotných surovin ČR).
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních
technologií šetřících vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru
ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu.
e) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných
dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení,
environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.
f) V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik životního prostředí
a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné legislativní prostředí pro realizaci
Programu.
g) Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné
snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin
včetně jejich uvádění na trh a konzumace).
h) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního odpadu
a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
i) V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce
nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů
z výrobkových směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících
letech.
j) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 19

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Obsah a cíle koncepce, její vztah k jiným koncepcím

k) Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory
Programu předcházení vzniku odpadů.
l) Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů v aktivitách
a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.
m) Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem
vyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů a posouzení dosažených
pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

1.6 Přehled uvažovaných variant řešení
Realizace Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 probíhá v souběhu s jeho
strategickým posouzením (SEA). Tato součinnost určuje variantnost přípravy strategického
dokumentu na základě dimenzí jednotlivých doporučení SEA posuzovatele.
Koncepční dokument vzniká formou průběžného projednávání jednotlivých návrhů
(doporučení). Konečná podoba strategického dokumentu bude představovat superiorní řešení
definované na základě konsenzu a optimalizací jednotlivých doporučení.
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1.7 Pozice Plánu odpadového hopodářství ČR 2015-2024 v rámci hierarchie
strategických dokumentů ČR
Obrázek č. 1 Pozice POH ČR 2015 -2024 v rámci hierarchie strategických dokumentů ČR

(Zdroj: Strategie regionálního rozvoje ČR, upraveno)

1.8 Vztah koncepce k jiným strategickým dokumentům
Existuje celá řada právních předpisů a norem vztahujících se na oblast odpadového
hospodářství a dále celá řada související předpisů a norem, vztahujících se k problematice
plánování a managementu v oblasti odpadového hospodářství (uváděné jsou nejdůležitější
stávající platné předpisy ve znění pozdějších legislativních úprav – v platném znění,
které legislativně definují systém v oblasti nakládání s odpady). Rovněž tak existuje celá řada
koncepcí s vazbou na oblast nakládání s odpady.

1.8.1 Zákony a prováděcí předpisy








zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů;
zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech);
zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně
některých zákonů (chemický zákon);
zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném
registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci);
zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí
a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí
a o změně některých zákonů;
zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
a o změně zákona;
zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem
vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.;
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zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění novely zákona č. 177/2006 Sb.)
a vyhláška č. 148/2007 Sb.;
zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů;
zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů;
zákon č. 299/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání
a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů
(energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění;
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon), v platném znění;
zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění;
nařízení vlády č. 197/ 2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky;
nařízení vlády č. 481/2012 Sb. o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních;
vyhláška 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích;
vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov;
vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných
odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů);
vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě;
vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady;
vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními
a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška
o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady);
vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky
a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady);
vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných
autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících
v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků
vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky);
vyhláška č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů;
vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování
údajů z této evidence;
vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru
některých výrobků;
vyhláška č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů;
vyhláška č. 402/2011 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek
a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí;
vyhláška č. 162/2012 Sb., o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné
směsi;
vyhláška č. 163/2012 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe;
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vyhláška č. 428/2009 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o nakládání
s těžebním odpadem;
vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním
odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností
k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem;
vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného
povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených
se spotřebou energie.

1.8.2 Vazby s koncepčními dokumenty
























Národní program reforem pro rok 2013;
Národní program reforem pro rok 2014;
Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012
až 2020;
Národní inovační strategie ČR 2012-2020;
Strategický rámec udržitelného rozvoje České republiky (2010);
Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014–2020;
Politika územního rozvoje ČR (2008);
Státní informační a komunikační politika;
Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů
energie 2014;
Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky;
Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky;
Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví
pro všechny v 21. století;
Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 - 2020;
Aktualizace Státního programu ochrany přírody a krajiny ČR;
Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR;
Plán odpadového hospodářství ČR (2003-2013);
Národní program čistší produkce;
Národní implementační plán Stockholmské úmluvy;
Politika ochrany klimatu v České republice;
Integrovaný národní program snižování emisí ČR;
Národní program na zmírnění dopadu změny klimatu v České republice;
Surovninová politika České republiky;
Politika druhotných surovin ČR.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 23

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

2. Informace o současném stavu životního prostředí v dotčeném území
a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení koncepce

2.1 Vymezení dotčeného území
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 je zpracováván pro území celé České republiky,
a to v rámci nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS I) CZ 0.

2.2 Výčet dotčených územních samosprávných celků, které mohou být
prováděním koncepce ovlivněny
Územně samosprávné členění České republiky vychází ze základních jednotek obcí. Jako vyšší
územně samosprávné celky jsou definovány kraje. Předpokládá se ovlivnění území celé České
republiky, čili území všech krajů (NUTS III, obrázek č. 2a):
Hlavní město Praha (VÚSC Pražský kraj);
Středočeský kraj se sídlem v Praze;
Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích;
Plzeňský kraj se sídlem v Plzni;
Karlovarský kraj se sídlem v Karlových Varech;
Ústecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem;
Liberecký kraj se sídlem v Liberci;
Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové;
Pardubický kraj se sídlem v Pardubicích;
Kraj Vysočina se sídlem v Jihlavě;
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně;
Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně;
Olomoucký kraj se sídlem v Olomouci;
Moravskoslezský kraj se sídlem v Ostravě.

CZ010
CZ020
CZ031
CZ032
CZ041
CZ042
CZ051
CZ052
CZ053
CZ063
CZ064
CZ072
CZ071
CZ080

Obrázek č. 2a Územně samosprávné členění České republiky

Zdroj: FŽP ČZU

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 24

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

2.3 Základní charakteristika dotčeného území a jeho environmentálního stavu
Česká republika je vnitrozemským státem, ležícím uprostřed mírného pásu severní polokoule
ve střední části Evropy (obrázek č. 2b). Svou rozlohou 78 867 km2 je mezi 28 státy Evropské
unie na 15. místě (z pohledu velikosti území), počtem obyvatel 10 505 445 k roku 2012 na 12.
místě a hustotou zalidnění 133 obyvatel na 1 km2 zaujímá 8. místo. Celkový počet obcí k roku
2012 činil 6251. Státní hranici ČR sdílí s Polskem v délce 761,8 km, s Německem v délce 810,3
km, s Rakouskem v délce 466,3 km a se Slovenskem v délce 251,8 km (obrázek č. 2b). Územím
ČR prochází hlavní evropské rozvodí oddělující povodí Severního, Baltského a Černého moře.
Rozvodním uzlem těchto povodí je Kralický Sněžník 1423 m n. m. Hlavními říčními osami
v Čechách jsou Labe (370 km) s Vltavou (433 km), na Moravě Morava (246 km) s Dyjí (306 km),
na severu Moravy a ve Slezsku Odra (135 km) s Opavou (131 km).
Obrázek č. 2b Lokalizace ČR

Zdroj: FŽP ČZU

Z fyzikálně-geografického hlediska leží ČR na rozhraní dvou horských soustav, lišících
se od sebe stářím i geologickým a geomorfologickým vývojem. Západní a střední část ČR
vyplňuje Česká vysočina vytvořená koncem prvohor. Ta má převážně ráz pahorkatin, zahrnuje
však i středohory – Šumava, Český les, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory a Jeseníky.
Do východní části ČR zasahují Západní Karpaty, které nabyly svou nynější podobu
ve třetihorách – Beskydy. Rozhraní mezi oběma horskými systémy vyplňuje pásmo úvalů.
Podnebí ČR se vyznačuje vzájemným pronikáním a mísením oceánských a kontinentálních
vlivů. Je charakterizováno převážně západním prouděním a intenzivní cyklonální činností,
která způsobuje časté střídání vzduchových hmot a poměrně hojné srážky. Přímořský vliv
se projevuje zejména v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přibývají kontinentální podnební vlivy.
Značný vliv na podnebí ČR má nadmořská výška a reliéf krajiny. Z celkové územní rozlohy státu
leží 67 % v nadmořské výšce do 500 m n. m., 32 % ve výšce mezi 500 až 1000 m n. m., a pouze
1 % území leží ve výšce nad 1000 m n. m. Střední nadmořská výška ČR je 430 m n. m. Fauna
a flóra vyskytující se na území ČR svědčí o vzájemném pronikání směrů, kterými se šířilo

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 25

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

v Evropě rostlinstvo a živočišstvo. Lesy jsou převážně jehličnatého charakteru a zaujímají
cca 34 % celkové rozlohy ČR. Půdní pokryv je značně variabilní co do zrnitosti půd, i do rozšíření
půdních typů. Nejrozšířenějším typem půd jsou v ČR hnědé půdy – kambizemě.
Hlavní sdělení ke stavu životního prostředí pro rok 2013
V dlouhodobějším vývoji od roku 2000 je trend stavu životního prostředí stagnující s poměrně
výraznými meziročními výkyvy. Současný stav životního prostředí je tak s ohledem na nejistý
vývoj socioekonomických zátěží i dalších faktorů značně nestabilní a může mít v budoucnu
výrazné výkyvy v pozitivním i negativním směru.
Stav životního prostředí v České republice z hlediska kvality ovzduší není stále zcela vyhovující.
V rámci ČR se nalézá stále mnoho oblastí, kde je potřeba zlepšovat kvalitu ovzduší. Tato území
mají územně hraniční charakter. Jedná se o průmyslově zatížené regiony, oblasti s intenzivní
silniční dopravou a oblasti malých sídel, kde tlak na životní prostředí pochází především
z vytápění domácností. V těchto hustě osídlených regionech, mezi které patří část
Moravskoslezského a Ústeckého kraje, Praha a některé další lokality v ČR, představuje
zhoršená kvalita ovzduší riziko dlouhodobých dopadů na zdraví obyvatel.
Z hlediska jakosti vody v říčních útvarech má již jen několik úseků vodních toků nejhorší,
tj. V. třídu jakosti vod podle základní klasifikace ukazatelů. Na základě této klasifikace náleží
většina hodnocených úseků vodních toků do I. až III. třídy jakosti vod.
Druhová skladba lesů v ČR se vyvíjí pozitivním směrem k nárůstu podílu odolnějších listnatých
dřevin, avšak zdravotní stav lesů není stále zcela vyhovující. Stav přírodních stanovišť
a evropsky významných druhů živočichů a rostlin je neuspokojivý. Významná plocha
zemědělské půdy je ohrožena vodní erozí, nezanedbatelné není ani ohrožení větrnou erozí.
Významná je i plocha zemědělské půdy ohrožená utužením a okyselováním.

Odpady
Téměř každá lidská činnost je spojena s produkcí odpadů. V mnoha případech se může jednat
i o vznik odpadů, které jsou díky svému složení a možným reakcím nebezpečné jak pro lidské
zdraví, tak pro životní prostředí. Za posledních 20 let prošlo odpadové hospodářství České
republiky značnými změnami až do současné úrovně, kdy se jedná o systém, který celkově
odpovídá stávajícím nárokům evropských právních předpisů. Vývoj celkové produkce odpadů
v ČR v období 2007 – 2012 (tabulka č. 1)
Tabulka č. 1 Produkce odpadů v ČR v období 2009 - 2012 (tis. t)
Produkce odpadů

2009

2010

2011

2012

Ostatní odpady

30 106

30 027

28 831

28 386

Nebezpečné odpady

2 161

1 784

1 841

1 637

Celková produkce

32 267

31 811

30 672

30 023

Zdroj: MŽP, ISOH, Archivní databáze ISOH (2007-2008), Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)

Parametry produkce odpadů v rámci České republiky z hlediska členění produkce jsou uvedeny
v tabulce č. 2
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Tabulka č. 2 Produkce odpadů v ČR v období 2009 – 2012
Všechny odpady
Jednotka
Celková produkce odpadů
Celková produkce odpadů
na jednotku HDP
Produkce na obyvatele

1 000 t/
rok

2009

2010

2011

2012

32 267

31 811

30 672

30 023

t/1 000 PPS/rok

0,16

0,15

0,14

0,14

kg/obyv./rok

3 076

3 025

2 922

2 857

Nebezpečné
Celková produkce odpadů

1 000 t/rok

2 161

1 784

1 841

1 637

Celková produkce odpadů
na jednotku HDP

t/1 000 PPS

0,010

0,009

0,009

0,008

%

6,7

5,6

6

5,5

kg/obyv./rok

206

170

175

156

Podíl na celkové produkci odpadů
Produkce na obyvatele

Ostatní
Celková produkce odpadů
Celková produkce odpadů na
jednotku HDP
Podíl na celkové produkci odpadů
Produkce na obyvatele

1 000 t/rok

30 106

30 027

28 831

28 386

t/1 000 PPS/rok

0,15

0,142

0,136

0,133

%

93,3

94,4

94

94,6

kg/obyv./rok

2 870

2 855

2 747

2 701

Komunální
Celková produkce odpadů
Celková produkce odpadů
na jednotku HDP
Podíl na celkové produkci odpadů
Produkce na obyvatele

1 000 t/rok

5 324

5 362

5 388

5 193

t/1 000 PPS/rok

0,03

0,026

0,025

0,024

%

16,5

16,9

17,6

17,3

kg/obyv./rok

507

510

513

494

Zdroj: MŽP, ISOH, Archivní databáze ISOH (2007-2008), Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)

Vyhodnocením dat za období 2009-2012, je možno konstatovat, že celková produkce všech
odpadů má v posledních čtyřech letech stagnující až mírně klesající trend, což je patrné
z obrázku č. 3.
V posledních pěti letech se pohybuje celková produkce odpadů kolem průměrné hodnoty
30 mil. t. Kolísání je zapříčiněno především výkyvy souvisejícími s ekonomickou stagnací,
která se projevuje mimo jiné také poklesem či nárůstem stavební činnosti, jež je jednou
z oblastí produkující velké množství odpadů.
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Obrázek č. 3 Celková produkce všech odpadů v ČR v období 2007 - 2012 (tis. t)

Zdroj: MŽP, ISOH, Archivní databáze ISOH (2007-2008), Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)

Produkce komunálních odpadů (KO) v posledních letech (2009 - 2012) stagnuje a pohybuje
se okolo 5,3 mil. tun (viz obrázek č. 4).
Obrázek č. 4 Produkce komunálních odpadů v ČR v období 2009 -2012 (tis. t)

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)

Nakládání s odpady
Nakládání s odpady může mít významné dopady na lidské zdraví a životní prostředí. Nakládání
s odpady se v ČR (tabulka 8), stejně jako v jiných členských zemích EU, řídí rámcovou směrnicí
o odpadech, která mimo jiné definuje i hierarchii nakládání s odpady.
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Tabulka č. 3 Využívání a odstraňování všech odpadů v ČR v letech 2009 – 2012
Všechny odpady

Jednotka
2009

Celková produkce odpadů
Podíl využitých odpadů
Podíl materiálově využitých
odpadů
Podíl energeticky využitých odpadů
Podíl
odpadů
skládkováním
Podíl
odpadů
spalováním

odstraněných
odstraněných

1 000 t/rok
% z celkové produkce
odpadů
% z celkové produkce
odpadů
% z celkové produkce
odpadů
% z celkové produkce
odpadů
% z celkové produkce
odpadů

2010

2011

2012

32
267

31
811

30
672

30
023

75

74

78

79

73

71

75

76

2,2

2,8

3,3

3,5

14,6

13,5

12,6

12,7

0,21

0,27

0,25

0,25

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)
Pozn.: Ke stanovení byla využita data podle platné metodiky pro daný rok – „Matematického vyjádření výpočtu
soustavy indikátorů OH“. Od roku 2009 je používána tzv. „Dopočtená databáze“ s navýšenou produkcí odpadů
se zahrnutím „podlimitních původců“ do celkové produkce odpadů.

Podíl využitých i materiálově využitých všech odpadů v celém hodnoceném období (20092012) trvale rostl. V roce 2012 se zvýšilo využití oproti roku 2009 o 4 procentní body
a dosahuje již 79%, materiálové využití se zvýšilo oproti roku 2009 o 3 procentní body
a dosahuje již 76%. Energetické využívání odpadů je v celém sledovaném období okolo 3%.
Nejčastějším způsobem odstraňování odpadů v roce 2012 je i nadále ukládání v úrovni nebo
pod úrovní terénu (skládkování). Podíl všech odpadů odstraněných skládkování, z celkové
produkce odpadů, se od roku 2009 snížil z původních 14,6% na 12,7% v roce 2012, tedy poklesl
cca o 2 procentní body.
Vliv na snižování množství odpadů uložených na skládkách má především zpřísňující
se zákonná úprava skládkování a zvyšující se podíl využívaných odpadů. Neupravené odpady,
s výjimkou inertních odpadů a odpadů, pro které je úprava technicky neproveditelná,
nebo u nichž nelze ani úpravou dosáhnout snížení jejich objemu nebo snížení nebo odstranění
jejich nebezpečných vlastností je v ČR zakázáno skládkovat. Ukládání odpadů na skládky
je upraveno vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání
s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
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Obrázky 5 a 6 ukazují vývoj využívání a skládkování odpadů vzhledem k celkové produkci
odpadů v období 2009-2012.
Obrázek č. 5 Vývoj podílu využívání odpadů z celkové produkce odpadů v ČR v letech 2009 -2012

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)
Obrázek č. 6 Vývoj podílu skládkování odpadů z celkové produkce odpadů v ČR v letech 2009 -2012

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)
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Nakládání s komunálními odpady v ČR je uvedeno v tabulce 4.
Tabulka č. 4 Využívání a odstraňování komunálních odpadů v ČR v letech 2007 – 2012
Komunální odpady

Jednotka
2009

2010

2011

2012

Celková produkce odpadů

1 000 t/rok

5 324

5 362

5 388

5 193

Podíl využitých odpadů

% z celkové produkce odpadů

28,7

33,2

41,7

42,1

Podíl materiálově využitých odpadů

% z celkové produkce odpadů

22,7

24,3

30,8

30,4

Podíl energeticky využitých odpadů
% z celkové produkce odpadů
6
8,9
10,8
11,8
Podíl
odpadů
odstraněných
% z celkové produkce odpadů
64
59,5
55,4
53,6
skládkováním
Podíl
odpadů
odstraněných
% z celkové produkce odpadů
0,04
0
0,04
0,04
spalováním
Zdroj: MŽP, ISOH, Archivní databáze ISOH (2007-2008), Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)
Pozn.: Ke stanovení byla využita data podle platné metodiky pro daný rok – „Matematického vyjádření výpočtu
soustavy indikátorů OH“. Od roku 2009 je používána tzv. „Dopočtená databáze“ s navýšenou produkcí odpadů
se zahrnutím „podlimitních původců“ do celkové produkce odpadů.

Obrázky č. 7 a 8 znázorňují vývoj využívání a skládkování komunálních odpadů vzhledem
k celkové produkci komunálních odpadů v období 2009-2012.
Obrázek č. 7 Vývoj podílu využívání komunálních odpadů z celkové produkce KO v ČR v letech
2009 - 2012

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)
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Obrázek č. 8 Vývoj podílu skládkování komunálních odpadů z celkové produkce KO v ČR v letech 2009 -2012

Zdroj: MŽP, ISOH, Dopočtená databáze ISOH (2009-2012)

Podíl využitých i materiálově využitých komunálních odpadů v období (2009 -2011) rostl.
V roce 2012 zůstal na stejné úrovni roku 2011. V roce 2012 se zvýšilo využití komunálních
odpadů oproti roku 2009 o 13,4% a dosahuje již 42%, materiálové využití se zvýšilo oproti roku
2009 o 7,7% a dosahuje již 30%. Energetické využívání komunálních odpadů se v roce 2012
zvýšilo oproti roku 2009 o 6% a dosahuje již 12%.
Nejčastějším způsobem odstraňování komunálních odpadů v roce 2012 je i nadále ukládání
v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování). Podíl všech komunálních odpadů odstraněných
skládkováním, z celkové produkce KO, se od roku 2009 snížil z původních 64% na 53,6% v roce
2012, tedy poklesl cca o 10%.
Kontinuálně v posledních deseti letech do současnosti dochází k pozitivnímu trendu
postupného zvyšování podílu využívání odpadů vůči odstraňování odpadů. Důvodem
jsou především změny v technologiích zajišťujících vyšší efektivitu jak ve výrobní sféře
(minimalizace vzniku odpadů), tak i v oblasti samotného nakládání s odpady. Od roku 2009
dochází k mírnému poklesu podílu odstraněných odpadů, kdy důvodem může být projev
finanční krize v průmyslovém sektoru a současně odklon části vyprodukovaných odpadů
vhodných k využití do režimu vedlejších produktů.
Struktura nakládání s odpady
Z hlediska struktury vybraných způsobů využívání odpadů nedochází v několika posledních
letech k výraznějším změnám. V roce 2012 i nadále patří mezi nejčastější způsoby využívání
odpadů rekultivace a terénní úpravy a recyklace, příp. znovuzískání ostatních anorganických
materiálů.
Nejčastěji využívaným způsobem odstraňování odpadů z vybraných způsobů odstraňování
je i nadále ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování). Dalším způsobem,
který dominuje mezi vybranými způsoby odstraňování, je spalování na pevnině.
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Trendy a vyhodnocení odpadového hospodářství České republiky
Produkce odpadů
Na základě vyhodnocení dat za období 2009 - 2012 z Informačního systému odpadového
hospodářství (ISOH) má celková produkce všech odpadů v posledních letech stagnující až mírně
klesající trend, pohybuje se okolo 30 mil. tun.
Souběžný trend jako celková produkce odpadů má i celková produkce odpadů kategorie
ostatní. Vývoj v hmotnostně nejvýznamnějších skupinách odpadů kategorie ostatní ukazuje
na pokles produkce většiny odpadů. Produkce odpadů ze stavebnictví (skupina 17) je kolísavá,
závisí na vývoji stavebního průmyslu ve vazbě na vývoj hospodářství. Produkce komunálních
odpadů (skupina 20 a podskupina 15 01 (z obcí) Katalogu odpadů2) v posledních letech (2009 2012) spíše stagnuje.
Nebezpečné odpady představují poměrně malý díl z celkové produkce všech odpadů, jen okolo
6 %. Jednoznačné vývojové trendy u produkce nebezpečných odpadů nelze popsat. Produkce
nebezpečných odpadů se hlavně odvíjí od stavu ekonomiky a průmyslu. V posledních třech
letech (2010 - 2012) spíše stagnuje. Produkce kolísá celkově i v majoritních skupinách
nebezpečných odpadů.
Nakládání s odpady
Podíl využitých i materiálově využitých odpadů z celkové produkce odpadů v celém
hodnoceném období (2009 - 2012) trvale rostl. V roce 2012 dosahuje využití z celkové
produkce odpadů 79 % a materiálové využití z celkové produkce odpadů 76 %. Energetické
využívání odpadů z celkové produkce odpadů je nízké, v celém sledovaném období
se pohybuje okolo 3 %.
Podíl všech odpadů odstraněných skládkováním z celkové produkce odpadů činí 12,7 % v roce
2012. Dalším způsobem odstraňování odpadů je spalování, které tvoří minoritní podíl
z celkové produkce odpadů, pouhých přibližně na 0,25 %.
Z pohledu nakládání se všemi odpady od roku 2009 až do současnosti kontinuálně dochází
k pozitivnímu trendu postupného zvyšování podílu využitých odpadů vůči odstraněným
odpadům. Důvodem jsou především změny v technologiích zajišťující vyšší efektivitu
jak ve výrobní sféře, tak i v oblasti samotného nakládání s odpady a vnímání odpadu
jako zdroje surovin. Rovněž významná byla finanční podpora zařízení na využívání odpadů
z OPŽP 2007-2013.
Mimo komunální odpady převládá u všech významných skupin odpadů jejich využití.
Od roku 2009 dochází k mírnému poklesu podílu odstraněných odpadů z celkové produkce
odpadů. Důvodem může být projev hospodářské a finanční krize v průmyslovém sektoru
a současně odklon části vyprodukovaných odpadů do režimu vedlejších produktů vhodných
k využití jako náhrada primárních surovin.
Z hlediska struktury způsobů využívání a materiálového využívání odpadů nejsou v několika
posledních letech zaznamenány výraznější změny. V roce 2012 nadále patří mezi nejčastější
způsoby využití odpadů terénní úpravy, recyklace a znovuzískání ostatních anorganických
materiálů.
Nejčastějším způsobem odstraňování všech odpadů (kategorie O i N) je i nadále ukládání
v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování).
Nejčastějším způsobem nakládání u nebezpečných odpadů je jejich úprava. Odpad touto
úpravou může pozbýt jednu či více nebezpečných vlastností a být tak „překategorizován“
2

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadů (Katalog odpadů).
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do kategorie ostatní odpad. U nebezpečných odpadů však bude s největší pravděpodobností
i v budoucnu jejich velká část odstraňována. Při konečném odstraňování nebezpečných odpadů
převládá spalování odpadů před jejich uložením na zabezpečené skládky.
Současný trend nakládání s odpady v ČR celkově odpovídá hierarchii nakládání s odpady,
nicméně v oblasti nakládání s komunálními odpady není stavu odpovídajícímu této hierarchii
dlouhodobě dosahováno.
Správné nakládání s odpady i podmínky provozování zařízení určených k nakládání s odpady
je kontrolováno ČIŽP.
Komunální odpady
Komunální odpady (skupina 20 a podskupina 15 01 (z obcí) Katalogu odpadů a) jsou v roce
2012 z 54 % produkovaných komunálních odpadů skládkovány a ze 42 % využívány, přičemž
z toho 30 % dosahuje materiálové využití a 12 % dosahuje energetické využití. Při současné
produkci okolo 5,3 milionů tun komunálních odpadů za rok je stále velký prostor pro navýšení
kapacit zařízení pro materiálové a energetické využívání komunálních odpadů.
Podíl využitých i materiálově využitých komunálních odpadů (vztaženo k produkci KO) v období
(2009 - 2011) rostl. V roce 2012 zůstal na stejné úrovni roku 2011.
Při porovnání množství skládkovaných komunálních odpadů v průběhu posledních čtyřech let
(2009 - 2012) je možno pozorovat, že postupně každoročně dochází k mírnému poklesu
množství komunálních odpadů ukládaných na skládku, v roce 2012 pokleslo množství
skládkovaných komunálních odpadů oproti roku 2009 o 624 217 tun.
Nejčastějším způsobem odstraňování komunálních odpadů v roce 2012 je i nadále ukládání
v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování). Podíl všech komunálních odpadů odstraněných
skládkováním, z celkové produkce KO, se od roku 2009 snížil z původních 64 % na 54 % v roce
2012, tedy poklesl cca o 10 procentních bodů.
Biologicky rozložitelné komunální odpady
Hmotnostně nejvýznamnějšími druhy biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO),
které lze považovat za problematické z hlediska nakládání s nimi, jsou směsný komunální
odpad (SKO) a objemný odpad. Převládajícím způsobem nakládání se směsným komunálním
odpadem je skládkování. Většinu komunálních odpadů uložených na skládku představuje SKO.
Oddělený sběr BRKO v podmínkách ČR je v současnosti převážně zaměřen na zelený odpad
ze zahrad a parků a další vhodný odpad rostlinného původu. V současnosti je SKO nejčastěji
ukládán na skládky typu S-OO nebo energeticky využíván v zařízeních pro energetické využití
komunálních odpadů (ZEVO).
V roce 2012 bylo skládkováno cca 2,3 mil. tun SKO a 0,4 mil. tun objemného odpadu. V roce
2012 byl oproti roku 2009 zaznamenán pokles množství skládkovaného SKO o 471 166 tun.
Dále bylo v roce 2012 cca 0,6 mil. tun komunálního odpadu energeticky využito v ZEVO.
Kapacita ZEVO v ČR je v současnosti 654 000 tun KO/rok.
Jako environmentálně přijatelný způsob pro využití zbytkového směsného komunálního
odpadu (po vytřídění materiálově využitelných složek) se v ČR jeví energetické využití SKO
přímým spalováním v zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO), eventuálně v dalších
zařízeních k tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Prioritou k naplnění strategie odklonu BRKO od skládkování je podpora výstavby zařízení
na využití směsného komunálního odpadu. ČR nepovažuje mechanicko-biologickou úpravu
odpadů za konečné využití odpadů.
Plnění evropských cílů
V souladu s rozhodnutím Komise 2011/753/EU, kterým se zavádí pravidla a metody výpočtu
pro ověření dodržování cílů stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES o odpadech, metodou 2 výpočtu plnění cíle, ČR v roce 2010 dosáhla 45,5 %
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recyklace papíru, kovu, plastu, skla - složek odpadu z domácností a podobného odpadu.
Předpoklad je, že v roce 2020 bude dosaženo splnění cíle směrnice o odpadech (50 %).
Sběr čtyř komodit (papír, plast, sklo, kovy), který požaduje směrnice o odpadech,
má v současnosti zavedeno cca 1/4 obcí (70 % obyvatel). Ve většině obcí je pro papír, plasty,
sklo používán nádobový sběr. Vybavenost obcí pro nádobový sběr využitelných odpadů
se neustále zlepšuje, což je doloženo zvyšující se hustotou sběrné sítě a snižující se donáškovou
vzdáleností. Sběr kovů nejčastěji probíhá ve sběrných dvorech a výkupnách kovů.
V oblasti recyklace a využití stavebních a demoličních odpadů ČR dlouhodobě dosahuje
vysokých hodnot (v roce 2012 přes 90 %), takže již nyní je plněn stanovený evropský cíl
pro míru využití stavebních a demoličních odpadů.
Při zohlednění metodiky výpočtu produkce BRKO v roce 1995 a při porovnání s nejvyšším
přípustným množstvím BRKO, které mohlo být v roce 2010 uloženo na skládky, ČR v roce 2010
splnila cíl směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. ČR si je vědoma ustanovení
směrnice týkajícího se snižování podílu BRKO ukládaného na skládky i v cílových letech 2013
a 2020. Je zde možnost, že by se nemuselo podařit splnit tyto cíle, proto je třeba přijmout
určitá opatření, viz závazná část POH ČR.
Výrobky s ukončenou životností
V České republice je zaveden systém zpětného odběru a odděleného sběru výrobků
s ukončenou životností.
V ČR je plně funkční a rozvinutý integrovaný systém sběru obalových odpadů, je vytvořena
relativně dostupná a hustá sběrná síť. Míra recyklace a celkového využití odpadů z obalů
se každoročně zvyšuje. V celém sledovaném období (2005 - 2012) i přes dopady ekonomické
krize na recyklační průmysl v letech 2008 a 2009 roste množství recyklovaných odpadů,
přičemž procentuální míra recyklace a využití obalových odpadů se dlouhodobě pohybuje
okolo 70 %. ČR plní evropské cíle o oblasti nakládání s odpady.
Zpětný odběr elektrozařízení v ČR zajišťuje několik kolektivních systémů. ČR plní evropské
kvóty pro minimální účinnost sběru a využití elektroodpadů. ČR se potýká s nelegálním
zpracováním nebo demontáží cenných složek z elektroodpadů. Také jsou nedostatečně
evidenčně podchycené toky elektroodpadů a je nutné posílit kontrolu fungování kolektivních
systémů.
V roce 2011 se ČR díky systému sběru přenosných baterií a akumulátorů podařilo splnit
předčasně cíle stanovené pro rok 2012. Účinnost sběru především automobilových baterií
a akumulátorů je v ČR na vysoké úrovni. I přes problémy ČR zřejmě dosáhne stanovené
minimální účinnosti sběru přenosných baterií pro rok 2016 (45 %). K dosažení tohoto cíle bude
nutné se zaměřit na informační kampaně a motivaci konečných uživatelů ke správnému
nakládání s odpadními bateriemi a akumulátory.
Od roku 2002 byly pneumatiky zařazeny mezi výrobky, na které se vztahuje zpětný odběr. Tuto
povinnost však plnila pouze část povinných osob. Některé povinné osoby buď neplnily své
povinnosti vůbec, nebo jen v minimální míře. Z tohoto důvodu se v roce 2013 do zákona
o odpadech implementovala povinnost zápisu do seznamu povinných osob a minimální úroveň
zpětného odběru ve výši 35 %, poprvé za rok 2014. Pro splnění minimální úrovně zpětného
odběru, která se bude postupem času zvyšovat, bude umožněno kolektivní plnění povinností
povinných osob.
Autovraky jako specifické vybrané výrobky s ukončenou životností jsou sbírány pouze
na místech, která mají souhlas krajských úřadů ke sběru autovraků. Tato sběrná místa musí
splňovat požadavky vyplývající z vyhlášky č. 352/2008 Sb. Nadměrné množství sběrných míst
a zpracovatelských zařízení však snižuje možnost dohledu nad fungováním těchto zařízení
a kvalitou zpracování autovraků. Autovraky nemají stanovenou úroveň sběru, ale členské státy
mají zavést takový systém, který umožní vyřazení vozidla pouze na základě předložení
potvrzení o převzetí, které vystavuje zařízení pro sběr autovraků. Z toho vyplývá, že počet
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sebraných vozidel by měl být totožný nebo by měl limitovat k počtu vozidel vyřazených
z Centrálního registru vozidel.
Plnění evropských cílů
ČR plní požadavky evropské směrnice o obalech a obalových odpadech, směrnice o odpadních
elektrických a elektronických zařízeních, směrnice o bateriích a akumulátorech a odpadních
bateriích a akumulátorech.
ČR si je vědoma náročnosti dosažení cíle úrovně sběru přenosných baterií a akumulátorů dle
směrnice 2006/66/ES pro rok 2016 (45 %).
Rovněž i na evropské úrovni zůstává otázkou dosažitelnost nového cíle pro oddělený sběr
odpadních elektrických a elektronických zařízení dle revidované směrnice 2012/19/EU pro rok
2021 ve výši 65 %.
ČR k roku 2013 plní stanovené cíle pro opětovné použití a využití převzatých vybraných vozidel
s ukončenou životností (autovraků) a jejich částí v rozsahu nejméně 85 % jejich průměrné
hmotnosti a opětovné použití a recyklaci těchto vozidel a jejich částí v rozsahu nejméně 80 %
jejich průměrné hmotnosti. Od roku 2015 se cíle pro opětovné použití a využití převzatých
vybraných vozidel s ukončenou životností a jejich částí zvýší podle směrnice 2000/53/ES
o vozidlech s ukončenou životností na 95 % jejich průměrné hmotnosti a opětovné použití
a recyklaci těchto vozidel a jejich částí na 85 % jejich průměrné hmotnosti. ČR pro plnění
těchto vysokých cílů musí zpřísnit požadavky na zpracovatelská zařízení a zpřesnit metodiku
vykazování.

Síť zařízení k nakládání s odpady
Údaje o aktuálně provozovaných zařízeních pro nakládání s odpady jsou velmi významné
pro strategické řízení sektoru odpadového hospodářství, i proto se v oblasti zajištění
relevantních dat o zařízeních počítá s komplexní právní úpravou.
Pro splnění všech cílů evropských právních předpisů a k naplnění prognózovaného vývoje
nakládání s komunálními odpady bude nutné zajistit komplexní a efektivní síť zařízení
pro nakládání s odpady na celostátní i regionální3 úrovni v souladu s obecnými principy
„soběstačnosti a blízkosti“ a zároveň s úmyslem dodržovat evropskou hierarchii nakládání
s odpady.
Klíčové budou investice do zařízení pro nakládání s odpady a ostatní infrastruktury
odpadového hospodářství.
Síť zařízení pro nakládání s odpady bude zahrnovat různé typy zařízení o různých kapacitách
a významu, s ohledem na začlenění jednotlivých zařízení do systému hospodaření s odpady.
Důraz bude kladen na moderní inovativní technologie.
S rozvojem tříděného sběru budou vznikat nová zařízení a rovněž bude nutné rekonstruovat
a rozšiřovat stávající zařízení.
Zařízení, která jsou provozována v ČR pro nakládání s odpady, jsou základním pilířem
pro funkční odpadové hospodářství.

Klimatické poměry České republiky
Podnebí České republiky spadá do atlanticko-kontinentální oblasti mírného klimatického
pásma severní polokoule. Průměrná roční teplota kolísá v závislosti na geografických faktorech
od 1,1 po 9,7 °C (obrázek č. 9). Nejnižší teplotní průměry jsou v horských oblastech na severní,
východní a jihozápadní hranici území (obrázek č. 10). Nejteplejší oblasti jsou v nadmořských
výškách kolem 200 m (nížiny na jihovýchodě území a v Polabí). U průměrných ročních teplot

3

Pro účely dokumentu POH ČR lze pojem region ztotožnit s územím kraje.
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a průměrných teplot jarní a podzimní sezóny plošně převládají teploty kolem 7 až 8 °C, u letní
sezóny hodnoty 16 až 17 °C a u zimní sezóny průměrná teplota -1 °C.
Obrázek č. 9 Teploty vzduchu v ČR v letech 1960 – 2000

Zdroj: ČHMÚ

V zimních měsících jsou výkyvy průměrných teplot výraznější, v letních měsících nižší.
Z porovnání teplotních trendů v letech 1961 – 1990 a 1991 –2010 vyplývá, že průměrná roční
teplota mezi těmito dvěma obdobími se zvýšila o 0,8 °C, nejvíce se zvýšily teploty
v srpnu (o 1,7 °C).
Obrázek č. 10 Průměrná roční teplota v roce 2012

Zdroj: ČHMÚ

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 37

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Trendy relativní vlhkosti, oblačnosti, slunečního svitu (obrázek 11), výšky a trvání sněhové
pokrývky jsou navzájem konzistentní a dobře odpovídají trendům teploty a jejím amplitudám.
Zima, jaro a léto se vyznačují prodlužováním doby trvání slunečního svitu, zmenšující
se oblačností a poklesy relativní vlhkosti. Naopak na podzim, kdy teplota a její denní amplituda
klesá, pozorujeme zkracování délky trvání slunečního svitu a nárůsty oblačnosti i relativní
vlhkosti. Průměrný počet dní se sněhovou pokrývkou v polohách do 600 m n. m.
se v posledních dvaceti letech snížil v průměru o přibližně 15 % v porovnání s obvyklým počtem
dní v polovině minulého století (zkrácení sezóny o 12 dní), ve vyšších polohách byl pokles
zhruba poloviční. Maxima sněhové pokrývky se snížila v nižších polohách o 25 %, ve vyšších
polohách až o 30 %. Podobné trendy vykazují i celkové zimní úhrny nového sněhu.
Obrázek č. 11 Délka trvání slunečního svitu v roce 2012

Zdroj: ČHMÚ

Meziroční proměnlivost srážkových úhrnů je velmi vysoká; např. v roce 2002 byl zaznamenán
v pořadí třetí nejvyšší roční úhrn srážek, ale již v následujícím roce 2003 byl roční úhrn srážek
v pořadí druhý nejnižší za 207 let pozorování. Přesto je od třicátých let minulého století
pozorovatelný velmi nevýrazný trend poklesu ročních úhrnů srážek (obrázek 12).
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Obrázek č. 12 Průběh ročních úhrnů srážek (mm) v období 1805–2012, Praha-Klementinum

Zdroj: MŽP, ČHMÚ

Ovzduší
Emise okyselujících látek do ovzduší (SO2, NOx a NH3) v ovzduší od roku 1990 setrvale klesají
(obrázek č. 13). Od roku 1990 se celkové množství emisí okyselujících látek snížilo o 83,1%,
v meziročním srovnání 2011–2012 je evidován celkový pokles emisí okyselujících látek o 3,7%.
Na celkovém úhrnu okyselujících látek se v roce 2012 nejvíce podílely emise SO2, a to z 36,9%,
dále emise NOx z 34,4%, nejmenší podíl emisí připadal na NH3, a to 28,7%.
Snížení emisí okyselujících látek je výsledkem zejména poklesu SO2, jeho emise se od roku
1990 snížily o 91,5%. Emise ostatních jednotlivých okyselujících látek tak poklesly,
ale v menším rozsahu (NOx o 61,6% a NH3 o 58,3%). Redukce emisí SO2 přispěla tedy k poklesu
celkových agregovaných emisí nejvíce, a to 81%. Oxidy dusíku přispěly 10% podílem, amoniak
8% podílem. V roce 1990 SO2 tak tvořil téměř tři čtvrtiny celkových emisí okyselujících látek.
Ve srovnání se situací v roce 2011 došlo k poklesu podílu a významu SO2 a naopak k vzestupu
významu NOx a NH3 na celkových emisích agregovaných okyselujících látek.
Oproti roku 2011 (13,9 kt/rok v ekvivalentu okyselení4) došlo v roce 2012 k poklesu emisí
okyselujících látek o cca 3,7%. K meziročnímu poklesu nejvíce přispěly emise NOx,
které poklesly o 5,9%, emise SO2 se snížily o 3,7% a emise NH3 o 1,0%. Celkové emise hlavních
znečišťujících látek v roce 2012 podle krajů ČR ukazuje tabulka č. 5.

4

Faktory ekvivalentu okyselení jsou pro uvedené znečišťující látky následující: pro NO x = 0,02174; pro SO2
= 0,03125 a pro NH3 = 0,05882. Celkové emise se získají součtem celkových ročních emisí v tunách
násobených jejich faktorem ekvivalentu okyselení. (zdroj: CENIA, http://issar.cenia.cz).
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Obrázek č. 13 Vývoj množství emisí hlavních znečišťujících látek v letech 1990 – 2012

Zdroj: ČHMÚ
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Tabulka č. 5 Emise hlavních znečišťujících látek v České republice podle krajů (rok 2012)
Kraj

TZL *

SO2

NOx

VOC *

NH3 *

[t/rok]

%

[t/rok]

%

[t/rok]

%

[t/rok]

%

[t/rok]

%

Hlavní město Praha

2 844,10

4,7

413,4

0,3

8 184,90

3,9

11 760,00

8,3

387,3

0,6

Středočeský kraj

11 017,50 18,5 21 229,40

13,8 32 138,60

15,2 20 748,40

14,6 9 767,40

15,2

Jihočeský kraj

4 849,20

8,1

7 942,90

5,1

11 617,40

5,5

10 184,40

7,2

7 550,10

11,8

Plzeňský kraj

4 219,50

7

7 018,50

4,5

10 373,50

4,9

8 489,80

6

6 039,50

9,4

Karlovarský kraj

1 588,70

2,6

9 394,50

6,1

8 731,40

4,1

4 085,70

2,8

1 460,80

2,3

Ústecký kraj

5 147,40

8,6

56 560,10

36,7 46 695,20

22,2 12 665,90

8,9

3 088,70

4,8

Liberecký kraj

2 105,30

3,5

1 447,70

0,9

3 907,50

1,8

5 434,90

3,7

1 747,50

2,7

Královéhradecký kraj 3 674,80

6,1

5 004,90

3,2

7 294,60

3,4

7 963,90

5,6

4 548,60

7,1

Pardubický kraj

3 553,00

5,9

11 625,60

7,5

15 029,50

7,1

7 832,70

5,5

5 283,80

8,2

Vysočina

4 688,60

7,8

2 515,70

1,6

10 328,70

4,9

8 769,90

6,2

8 026,70

12,5

Jihomoravský kraj

4 765,70

7,9

2 086,70

1,4

14 719,10

7

13 201,60

9,3

5 779,00

9

Olomoucký kraj

3 303,90

5,5

3 848,00

2,5

9 776,20

4,6

8 509,70

6

4 146,80

6,5

Zlínský kraj

2 260,60

3,8

4 941,20

3,2

7 000,50

3,3

7 498,80

5,3

2 865,60

4,5

Moravskoslezský kraj 5 941,60

10

20 297,20

13,2 25 643,20

10,6 3 480,20

5,4

CELKEM

59 959,90 100

154 325,90 100

12,1 15 149,90

211 440,40 100

142 295,50 100

64 172,00 100
Zdroj: ČHMÚ

Pozn.: *REZZO 1-4 souhrnně – 2012; emise TZL, VOC a NH3 z plošných zdrojů rozpočteny do krajů
odborným odhadem.

Hlavními zdroji emisí okyselujících látek (na základě dat z roku 2011) byla veřejná energetika
(přes 36,4% celkových emisí okyselujících látek, tj. 5,0 kt/rok v ekvivalentu okyselení),
zpracování mrvy (přes 26,8%, tj. 3,7 kt/rok) a sektor služeb, zemědělství a domácností včetně
emisí z vytápění domácností (12,4%, tj. 1,7 kt/rok).
Vývoj emisí okyselujících látek lze spojovat s vývojem ekonomiky a průmyslové výroby. V roce
2012 došlo ke zpomalení průmyslové produkce. Celková průmyslová produkce ČR v roce 2012
meziročně poklesla o 0,8%. Útlum průmyslové produkce ovlivňuje množství emisí z průmyslu.
Období hospodářské krize 2008–2009 bylo charakteristické poklesem emisí z průmyslové
výroby (emise z průmyslové energetiky a z průmyslových procesů bez spalování paliv). V roce
2010 došlo v souvislosti s oživením průmyslové produkce ke zpomalení nebo stagnaci emisí,
v roce 2011 a 2012 pak v souvislosti poklesem průmyslové produkce bylo zaznamenáno
výraznější snížení emisí znečišťujících látek. Pokles emisí NOx je však možné spojovat
i s klesajícím trendem snižování emisí NOx z dopravy.
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Obrázek č. 14 Celkové emise okyselujících látek, ČR [ekvivalenty okyselení, index 1990=100]

Legenda:

__NOX

__SO2

__NH3

__Celkem
Zdroj: ČHMÚ, CENIA, http://issar.cenia.cz

Obrázek č. 15 Celkové emise okyselujících látek, ČR [ekvivalenty okyselení, index 2000=100]

Legenda:

__NOX

__SO2

__NH3

__Celkem
Zdroj: ČHMÚ, CENIA, http://issar.cenia.cz

Kvalita ovzduší
V 90. letech 20. století došlo v ČR k zásadnímu poklesu emisí všech základních znečišťujících
látek a následně k poklesu znečištění ovzduší. I přes pokračující pokles emisí od roku 2000
koncentrace znečišťujících látek v ovzduší neklesají – lze zaznamenat spíše stagnaci nebo
dokonce mírný růst koncentrací uvedených znečišťujících látek. Občasné výkyvy jsou dány
především meteorologickými a rozptylovými podmínkami. Důvody, proč nedošlo k pokračování
klesajícího trendu koncentrací znečišťujících látek v ovzduší, nejsou plně objasněné. Evropská
agentura pro životní prostředí (EEA) poukazuje na možnost kombinace několika faktorů
(např. zvýšená teplota způsobená změnou klimatu ovlivňující rozptylové podmínky, dálkový
přenos znečištění).
ČR prostřednictvím zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší plně transponovala imisní limity
stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší
a čistším ovzduší pro Evropu a směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2004/107/ES
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o obsahu arsenu, kadmia, rtuti, niklu a polycyklických aromatických uhlovodíků ve vnějším
ovzduší. Horní a dolní meze pro posuzování kvality znečištění pro ochranu zdraví jsou
stanoveny ve vyhlášce č. 330/2012 Sb. o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích (tabulka č. 6).
Tabulka č. 6 Imisní limity pro znečišťující látky podle vyhlášky č. 330/2012 Sb.
Znečišťující Doba
Mez pro posuzování
Imisní limit
látka
průměrování

SO2

1 hodina

-3

-3

[µg.m ]

[µg.m ]

Dolní

Horní

LAT

UAT

—

—

LV
350
max. 24x za rok

24 hodin

50

75

125

max. 3x za rok

max. 3x za rok

max. 3x za rok

100

140

200

max. 18x za rok

max. 18x za rok

max. 18x za rok

kalendářní rok

26

32

40

24 hodin

25

35

50

max. 35x za rok

max. 35x za rok

max. 35x za rok

kalendářní rok

20

28

40

PM2,5

kalendářní rok

12

17

25

Pb

kalendářní rok

0,25

0,35

0,5

CO

maximální
denní
8hod.
klouzavý
průměr
kalendářní rok

5 000

7 000

10 000

2

3,5

5

NO2

PM10

Benzen

1 hodina

Zdroj: ČHMÚ

K hlavním problémům kvality ovzduší v současné době patří znečištění suspendovanými
částicemi, přízemním ozonem a polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAH), vyjádřenými
jako benzo(a)pyren.
Suspendované částice
Závažný problém v kvalitě ovzduší na celém území ČR představuje výskyt vysokých koncentrací
suspendovaných částic frakce PM10. Výrazně vyššího počtu překročení denního imisního limitu
PM10 bylo dosaženo v souvislosti se zhoršenými rozptylovými podmínkami. Imisní limit
pro 24hodinovou přípustnou koncentraci PM10 byl v roce 2012 překročen na 50 stanicích
z celkových 120 stanic vyhovujících aktuálně platným pravidlům. Dle pravidel používaných
v předchozích letech byl však imisní limit pro 24hodinovou přípustnou koncentraci PM10 v roce
2012 překročen na 56 stanicích z celkového počtu 152. Nejvíce stanic překračujících imisní limit
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se nacházelo v Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Z důvodu výskytu velmi vysokých
a častějších koncentrací v Moravskoslezském kraji lze zdejší situaci označit za kritickou.
V porovnání s předchozím rokem 2011 bylo dosaženo vyšších naměřených 24hodinových
koncentrací PM10. Imisní limit pro 24hodinovou průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2012
překročen na 9,6% území, nadlimitním koncentracím bylo vystaveno 30,9% obyvatel ČR
(obrázek 16). Limit pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2012 překročen na 0,9%
území ČR (v roce 2011 na 0,7%).
Obrázek č. 16 Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní průměrné 24hodinové koncentraci
suspendovaných částic PM10, ČR [%]

Zdroj: CENIA, ČHMÚ, http://issar.cenia.cz
Legenda:
Poznámka:

% území vystavené nadlimitní koncentraci PM10

% obyvatel vystavené nadlimitní koncentraci PM10

V roce 2005 došlo k zpřesnění metodiky mapování a bylo při konstrukci map polí koncentrací PM10 poprvé
použito modelu, který kombinuje model SYMOS, evropský model EMEP a nadmořskou výšku s naměřenými
koncentracemi na venkovských pozaďových stanicích. Aplikace samotného modelu SYMOS by byla v případě
znečištění PM10 nedostatečná, jelikož v modelu jsou započítány pouze emise z primárních zdrojů. Sekundární
částice a resuspendované částice, které v emisích z primárních zdrojů zahrnuty nejsou, zohledňuje je model
EMEP.

Expozice suspendovaným částicím PM10 podle odhadu SZÚ v hodnoceném období přispěla
k předčasné úmrtnosti populace v rozsahu od jednotek procent po více než 10% v průmyslově
zatížené oblasti Ostravsko-Karvinska. Toto riziko není rovnoměrně distribuováno v populaci,
týká se citlivých populačních skupin, zejména chronicky nemocných osob a seniorů.
Z uvedených dat lze odhadnout, že navýšení celkové úmrtnosti, ke které přispěla expozice
suspendovaným částicím frakce PM10 (při odhadu 50% zastoupení frakce PM2,5), se v průměru
za celou ČR dlouhodobě pohybuje v rozsahu od 2 až do více než 4 tisíc osob za rok, v roce 2012
se jednalo o 1,8 tis. osob. Při zvýšení frakce PM2,5 ve frakce PM10 (tj. odhadovaném 75%
středním zastoupení frakce PM2,5) je odhad hodnoty navýšení celkové úmrtnosti v roce 2012
přibližně 5,5 tisíc osob).
Imisní limit pro roční koncentraci suspendovaných částic frakce PM2,5 byl v roce 2012
překročen na 10 stanicích z celkového počtu 43 (resp. z 50 dle pravidel používaných v minulých
letech). Nejvyšší průměrné koncentrace byly zaznamenány na 8 lokalitách v Moravskoslezském
kraji.
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Polycyklické aromatické uhlovodíky
Příčinou vnosu PAU do ovzduší, jejichž představitelem pro hodnocení účinků na lidské zdraví
je benzo(a)pyren (byl pro něj stanoven limit), je jednak nedokonalé spalovaní fosilních paliv
jak ve stacionárních, tak i v mobilních zdrojích, ale také některé technologie jako je výroba
koksu a železa. Ze stacionárních zdrojů jsou to především domácí topeniště, z mobilních zdrojů
se jedná zejména o vznětové motory spalující naftu. Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem (BaP)
je tudíž problémem jak v dopravně a průmyslově zatížených oblastech, tak i v malých sídlech,
kde obyvatelé vytápí své domácnosti tuhými palivy.
Řada měst a obcí byla v roce 2012, stejně jako v roce 2011, vyhodnocena jako území
s překročeným imisním limitem pro BaP. Jedná se o zhruba 26,5% plochy ČR, kde žije asi 66,3%
obyvatel (obrázek 17). Oproti předchozímu hodnocenému roku 2011 došlo k výraznému
nárůstu plochy území, na kterém byl imisní limit překročen, došlo rovněž k nárůstu počtu
dotčených obyvatel. V roce 2011 byl imisní limit překročen na 16,8% území, zasaženo bylo
60,2% populace. Koncentrace benzo(a)pyrenu stále překračují imisní roční limit 1 ng/m3 v řadě
větších sídel celé ČR. Dá se však předpokládat, že i v menších sídlech dochází k překračování
tohoto limitu. Na řadě lokalit (především v Moravskoslezském kraji, na Kladně a nově také
v Praze) byly v roce 2012 limitní hodnoty překročeny dokonce několikanásobně. Nejvyšší roční
průměrná koncentrace byla naměřena, stejně jako v předchozích letech, v OstravěBartovicích/Radvanicích (10,8 ng/m3).
Obrázek č. 17 Procento území a obyvatel vystavených nadlimitní roční průměrné koncentraci BaP, ČR [%]

Zdroj: CENIA, ČHMÚ,
Legenda:
Poznámka:

% území vystavené nadlimitní koncentraci BaP

% obyvatel vystavené nadlimitní koncentraci BaP

Metodika mapování benzo(a)pyrenu byla v průběhu let 2002–2007 zpřesňována. Kromě navýšení počtu
monitorovacích stanic došlo v roce 2006 k zpřesnění metodiky mapování. V roce 2006 se následně řada měst
a obcí začlenila do území s překročeným cílovým imisním limitem pro BaP.

Celkové navýšení individuálního celoživotního rizika vzniku nádorového onemocnění
v městských lokalitách ČR se pro BaP v období 2006 až 2012 pohybovalo v rozsahu 0,5 až 10
případů onemocnění na 10 tisíc obyvatel za 70 let. Z vypočtených hodnot pro jednotlivé typy
městských lokalit lze velmi přibližně odhadnout, že v městských lokalitách bez významné
průmyslové zátěže by vliv emisí PAU z dopravy kombinovaný v některých lokalitách s emisemi
z domácích topenišť mohl vést k navýšení zdravotních rizik o 0,5 až 2 případů na 10 tisíc
obyvatel. V lokalitách ovlivněných velkými průmyslovými zdroji byla hodnota individuálního
rizika vyšší než v ostatních městských lokalitách a teoreticky může představovat zvýšení
zdravotních rizik až o 10 případů na 10 tisíc obyvatel.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 45

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Přízemní ozon
Přízemní ozon nemá v ovzduší svůj vlastní emisní zdroj. Vzniká v důsledku fotochemických
reakcí svých prekurzorů, NOx a VOC. Tyto prekurzory jsou produkovány silniční dopravou (NOx
i VOC), spalováním fosilních paliv (NOx) a používáním rozpouštědel (VOC). VOC jsou významně
produkovány i přírodními zdroji, tj. lesními porosty. Složitý chemismus ozonu, možnost jeho
dálkového přenosu popř. přenosu jeho prekurzorů a vzniku ozonu na místech vzdálených
od emisních zdrojů, kde nedochází k jeho zpětnému odbourávání oxidy dusíku, je důvodem
překročení jeho limitu nad rozsáhlými oblastmi. Nejvyšších koncentrací dosahuje ozon
v relativně čistých oblastech, nadlimitním koncentracím jsou ale vystaveny i osídlené oblasti.
Nadlimitní koncentrace ozonu jsou opakovaně zjišťovány na většině území ČR.
Koncentrace přízemního ozonu jsou ovlivňovány charakterem počasí v teplé polovině roku.
Koncentrace v roce 2012 v porovnání s předchozím rokem 2011 poklesly. Imisní limit byl
v hodnoceném tříletém období 2010 – 2012 překročen na 16,6% území ČR. Asi 2,8% populace
bylo v průměru v hodnoceném období 2010 – 2012 vystaveno koncentracím přízemního ozonu
překračujícím imisní limity pro ochranu zdraví lidí. V předchozím hodnoceném období
2009 – 2011 byl cílový imisní limit překročen na 17,1% území a 10,1% obyvatelstva bylo
vystaveno nadlimitním koncentracím. Vzrůst koncentrací přízemního ozonu pravděpodobně
souvisí s mírným poklesem maximálních teplot během období dubna–září 2012 v porovnání
s obdobím duben–září 2009.
Koncentrace přízemního ozonu zpravidla rostou se vzrůstající nadmořskou výškou,
což je potvrzeno i naměřenými daty za rok 2012, kdy nejzatíženější lokality leží ve vyšších
nadmořských výškách. Nejméně zatížené jsou dopravní lokality ve městech, kde je ozon
odbouráván chemickou reakcí s oxidem dusným. Lze předpokládat, že koncentrace ozonu
se nacházejí pod hodnotou imisního limitu i v dalších dopravně zatíženějších městech, kde však
z důvodu absence měření nelze pomocí stávající metodiky konstrukce map toto
pravděpodobné snížení dokumentovat.
Oblasti s překročenými imisními limity
Na základě map územního rozložení příslušných imisních charakteristik kvality ovzduší byly
v roce 2012 vymezeny oblasti s překročenými imisními limity, tj. takové oblasti, ve kterých
je překročen imisní limit pro ochranu zdraví lidí pro alespoň jednu znečišťující látku (jedná
se o SO2, CO, PM10, Pb, NO2 a benzen).
V roce 2012 byl imisní limit překročen pro PM10 (viz výše), NO2 (dopravně zatížené lokality)
a benzen (v Ostravě-Přívoze). Oblasti s překročenými imisními limity byly vymezeny na 41,7%
území ČR (obrázek č. 18).
Oblasti s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví
V roce 2012 byly oblasti, kde dochází k překračování imisních limitů, vymezeny na 26,8%
pro alespoň jednu látku mimo ozon (jedná se o As, Cd, Ni a BaP). Imisní limit byl v roce 2012
opakovaně překročen pro BaP (viz výše). Imisní limit pro arsen (As), kadmium (Cd), nikl (Ni)
a olovo (Pb) nebyl v roce 2012 překročen na žádné sledované lokalitě.
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Obrázek č. 18 Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví, ČR, 2012

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek č. 19 Mapa oblastí s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví (bez zahrnutí ozonu), ČR, 2012

Zdroj: ČHMÚ
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Vyhodnocení kvality ovzduší pro rok 2012
Vyhodnocení kvality ovzduší pro rok 2012 respektující požadavky zákona č. 201/2012 Sb.,
o ochraně ovzduší, z hlediska plnění imisních limitů stanovených legislativou České republiky
v oblasti ochrany ovzduší:


Z map plošného znázornění imisních charakteristik pro rok 2012 vyplývá: imisní limit
pro roční průměrnou koncentraci PM10 byl v roce 2012 překročen na 0,9% území České
republiky, pro 24hodinovou koncentraci PM10 na9,6 % území, pro roční průměrnou
koncentraci PM2,5 na 2,4%, pro roční průměrnou koncentraci NO2 na 0,02% území,
pro roční průměrnou koncentraci benzenu na 0,005% území, pro maximální 8hodinový
klouzavý průměr přízemního O3 na 16,6% a pro roční průměrnou koncentraci
benzo(a)pyrenu na 26,5% území.



Úrovně znečištění ovzduší částicemi PM10 překračují i nadále stanovené imisní limity
(tabulka 11). V roce 2012 byl opět naměřen meziroční pokles 36. nejvyšší koncentrace
PM10 a pokles průměrné roční koncentrace na většině měřicích stanic. V meziročním
srovnání lze konstatovat i pokles maximálních průměrných denních koncentrací PM10
a zmenšení území, kde došlo k překročení denního imisního limitu. Nicméně
překročení denního imisního limitu pro PM10 bylo v roce 2012 alespoň na jedné lokalitě
zaznamenáno ve všech zónách a aglomeracích. Imisní limit pro 24hodinovou
průměrnou koncentraci byl v roce 2012 překročen na 9,6 % území (v roce 2011
na 21,8% území, v roce 2010 na 21,21% území), limit pro roční průměrnou koncentraci
byl v roce 2012 překročen na 0,9% území ČR (v roce 2011 na 0,7% území, v roce 2010
na 1,85% území). Na území, kde denní koncentrace PM10 v roce 2012 překročily imisní
limity, žije přibližně 30,93% populace, (v roce 2011 se jednalo o 50,8% populace, v roce
2010 o 48% populace). Nejzávažnější situace ve znečištění suspendovanými částicemi
zůstává v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Je to důsledek toho, že v této
oblasti k dopravě a lokálním zdrojům (vytápění domácností), které jsou hlavními
emisními zdroji suspendovaných částic i v ostatních regionech, přistupují ještě další
významné zdroje emisí částic, kterými jsou hutní průmysl a průmysl zpracování paliv.
K imisnímu zatížení této oblasti přispívá rovněž regionální přenos ze zdrojů v Polsku
(silně industrializovaná oblast Katovic).



V roce 2004 v České republice začalo měření koncentrace jemných částic PM2,5.
Převládajícím zdrojem emisí frakce PM2,5 jsou spalovací procesy produkující sekundární
částice vznikající v důsledku chemických reakcí mezi plynnými složkami a kondenzací
horkých plynů a par. Imisní limit pro roční průměrnou koncentraci PM2,5 byl v roce
2012 překročen na 10 lokalitách z celkového počtu 43. Odhadovaná část území ČR,
kde byl v roce 2012 překročen imisní limit, je 2,4%. Oproti roku 2011, kdy byl imisní
limit pro PM2,5 překročen na 2,6% území, se nejedná o výrazné zlepšení. Jedná se o 7
lokalit v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, o 1 lokalitu v zóně
Moravskoslezsko, o 1 lokalitu v aglomeraci Brno a o 1 lokalitu v zóně Střední Morava.
Podíl obyvatel ČR, který byl vystaven působení nadlimitních koncentrací PM2,5,
je odhadnut na 10,16%. Koncentrace přízemního ozonu – „letní“ znečišťující látky
fotochemického původu – je ovlivňována charakterem počasí v teplé polovině roku.
Situace se oproti předchozímu tříletému období 2009–2011 výrazně nezměnila.
Z porovnání vyplývá, že v letech 2010–2012 došlo celkově k nepatrnému zvýšení počtu
lokalit s překročením hodnoty imisního limitu 120 μg.m-3. Dlouhodobý imisní cíl byl
v roce 2012 překročen na všech lokalitách (vyjma jedné dopravní lokality). Přibližně
2,75% populace bylo v průměru v hodnoceném období 2010–2012 vystaveno
koncentracím přízemního ozonu překračujícím imisní limity pro ochranu lidského
zdraví.
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Řada měst a obcí byla vyhodnocena, stejně jako v roce 2011, jako území
s překročeným imisním limitem pro benzo(a)pyren. Jedná se o 26,5% plochy České
republiky, kde žije asi 66,26% obyvatel. Pro srovnání v roce 2011 se jednalo
o 16,8% plochy ČR a 60,2% populace. V roce 2012 překročily roční průměrné
koncentrace benzo(a)pyrenu imisní limit na 20 z celkového počtu 29 stanic.



Za alarmující lze pokládat současné překračování zejména 24hodinových imisních
limitů suspendovaných částic PM10 a imisních limitů benzo(a)pyrenu a PM2,5, zejména
v souvislosti s jejich závažnými zdravotními dopady. Je předpoklad, že i v obcích,
kde se imise neměří, mohou být koncentrace těchto látek zvýšené a i nadlimitní,
zejména vlivem emisí z lokálních zdrojů (vytápění domácností) a dopravy.



Zvyšující se dopravní zatížení se projevuje překročením imisních limitů NO2
na dopravně exponovaných lokalitách, konkrétně na 5 stanicích v Praze, Brně
a Ostravě. Překročení limitu lze předpokládat i na dalších podobně dopravně
zatížených místech, kde není prováděno měření. V roce 2012 došlo podobně
jako v roce 2011 k poklesu průměrných ročních koncentrací NO2 na většině lokalit.
Nadlimitním koncentracím bylo v roce 2012 vystaveno cca 0,4% populace.



Měření za rok 2012 indikují, že opakovaně dochází k překračování imisního limitu
pro benzen v Ostravě především jako důsledek emisí při výrobě koksu.



Na základě rozptylového modelu, který je jedním z podkladů pro tvorbu plošných map
imisních charakteristik, došlo k překročení imisních limitů SO2 pro ekosystémy
a vegetaci na území zóny Severozápad.



Imisní limit pro ochranu zdraví pro 24hodinové a hodinové koncentrace SO2 nebyl
v roce 2012 překročen na žádné monitorovací stanici v České republice. Dále nebyly
v roce 2012 překročeny na žádné monitorovací stanici imisní limity pro roční průměrné
koncentrace olova, arsenu, niklu, kadmia a imisní limity pro maximální 8hodinovou
koncentraci oxidu uhelnatého.



Imisní limit pro ozon AOT40 pro ochranu vegetace byl v hodnoceném pětiletém období
2008–2012 překročen na nižším počtu lokalit (5 z 36) v porovnání s předchozím
hodnoceným obdobím 2007–2011 (8 z 37). Pokles se mírně projevil na velikosti plochy
území ČR, kde došlo k překročení. Dlouhodobý imisní cíl byl v roce 2012 překročen
až na jednu lokalitu na všech ostatních venkovských lokalitách.



Imisní limity pro roční průměrnou koncentraci NOx a SO2 a imisní limit pro zimní
průměr SO2 pro ochranu vegetace a ekosystémů nebyly v roce 2012 překročeny
na žádné venkovské lokalitě, kde probíhá měření.



V aglomeracích je problém zvýšených koncentrací znečišťujících látek v ovzduší
vzhledem k vysoké hustotě obyvatelstva obzvláště závažný a dotýká se velkého počtu
lidí. Překračování limitů v aglomeraci Praha souvisí především se značným dopravním
zatížením a zejména s tím, že dopravně nejzatíženější komunikace vedou přímo
středem města. Výsledky naměřených koncentrací PM10, NO2 a benzo(a)pyrenu
zůstávají podnětem k řešení zcela nevyhovující dopravní situace v Praze,
kde je nadlimitními koncentracemi zatížena značná část populace. Obdobná situace
je na dopravně zatížených lokalitách v aglomeraci Brno. V aglomeraci
Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek se na znečištění ovzduší podílí významným způsobem
kromě dopravy i hutní průmysl a průmysl zpracování paliv. Významným zdrojem
znečištění je i lokální vytápění, zejména v oblastech se zástavbou rodinných domů.



Překračování imisních limitů pro suspendované částice je závažným problémem
ve většině evropských měst. Suspendované částice v atmosféře jsou komplikovaný
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fenomén a jejich aktuální hmotnostně vyjádřená koncentrace je jen zčásti dána
příspěvkem lokálních emisí primárních částic, zejména dopravou. Další příspěvek
k aktuální koncentraci je dán reemisemi a zbývající část jsou sekundární anorganické
i organické částice vzniklé chemickou transformací plynných složek jak antropogenního
původu (SO2, NOx a NH3 a VOC), tak i emisemi přírodními. Řešení vysokých koncentrací
suspendovaných částic v evropských městech je nutné řešit jak kooperací v rámci
Evropy, tak na místní či regionální úrovni, zejména opatřeními na lokálním vytápění
a snižováním emisí spojených s dopravou včetně zlepšování úklidu komunikací.
Relativně vysoký podíl sekundárních částic ukazuje, že poměrně významného snížení
koncentrací PM10 bude možné dosáhnout dalším snižováním emisí složek vedoucích k tvorbě
sekundárních částic (NOx, SO2, NH3 a VOC). Další snižování emisí, zejména oxidů dusíku,
ale i emisí těkavých organických látek ve velkoplošném měřítku, je také jedinou cestou
možného snižování zátěže nadměrnými koncentracemi přízemního ozonu.
Hodnocení kvality venkovního ovzduší se opírá především o výsledky měření imisí,
které je s ohledem na požadavky legislativy směrováno především do velkých měst. Podle
odborného odhadu a na základě výsledků v poslední době publikovaných prací však lze
s vysokou pravděpodobností očekávat, že zvýšené i nadlimitní koncentrace řady látek
se vyskytují i v řadě malých obcí, kde se znečištění ovzduší nemonitoruje a ve kterých u nás žije
poměrně značná část populace. Jedná se zejména o koncentrace suspendovaných částic
a polycyklických aromatických uhlovodíků.
Zásadní roli na znečištění ovzduší hraje geomorfologie území, meteorologické podmínky,
dopravní zátěž a způsob vytápění. Při použití dřeva a uhlí pro vytápění, zejména v zařízeních,
která nejsou pro daný druh paliva určena, dochází ke zvýšení emisí částic, polycyklických
aromatických uhlovodíků a těžkých kovů. Pokud je v lokálních topeništích spalován odpad,
dochází navíc k emitování nebezpečných dioxinů.

Emise skleníkových plynů
České podniky, zapojené do EU ETS v roce 2012 vypustily o 6,57% méně skleníkových plynů než
v roce 2011. Emise v roce 2012 dosáhly 69,31 Mt CO2, což je hodnota výrazně nižší,
než předpokládá Národní alokační plán pro Českou republiku, který mezi podniky rozdělil 86,84
milionu povolenek.
Tabulka č. 7 Ověřené emise oxidu uhličitého vykázané v systému EU ETS, 2005 – 2012 [Mt CO2]
% změna
Sektor

2005

2006

2007

2008

2009

Spalovací (energetická)
zařízení

71,46 72,04 75,48 70,44 64,46 67,36 65,47 60,98

-6,85

Rafinace minerálních olejů

1,00

1,11

1,09

1,09

0,98

1,05

0,99

0,95

-3,85

Výroba surového železa a
oceli

4,68

4,93

5,25

3,20

3,94

2,86

3,08

3,03

-1,54

Výroba slínku (cementu)
a vápna

3,56

3,83

4,34

4,06

3,21

3,14

3,51

3,17

-9,69
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Výroba skla a skelných
vláken

0,77

0,77

0,76

0,82

0,62

0,66

0,63

0,65

3,00

Výroba keramiky

0,72

0,69

0,74

0,65

0,48

0,41

0,44

0,42

-5,21

Výroba celulózy, papíru a
lepenky

0,27

0,26

0,17

0,13

0,09

0,08

0,07

0,11

61,54

Celkové emise CO2 v EU ETS

82,45 83,62 87,83 80,40 73,78 75,58 74,19 69,31

-6,57
Zdroj: ČHMÚ

Výrazný pokles emisí monitorovaný v rámci EU ETS zejména z výroby železa, oceli a stavebních
materiálů po roce 2007 je důsledkem ekonomické krize zainteresovaných trhů. Na základě
porovnání s daty za rok 2012 lze usuzovat, že jejich prudký pokles z předchozích let
se již zastavil.
Tabulka č. 8 Emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2007 – 2011 [Mt CO2 ekv.]
Sektor
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010
2011
Energetika

156,8

123,7

119,6

120,1

120,1

115,5

110,2

113,3

109,5

Průmyslové procesy a
použití produktů

20,4

13,8

14,1

13,5

15,8

14,6

11,7

12,5

12,3

Zemědělství
LULUCF
Odpady

16,2
-3,6
2,7

10,3
-7,2
2,9

9,1
-7,5
3,1

8,4
-6,7
3,3

8,4
-0,7
3,3

8,6
-4,8
3,5

8,1
-6,9
3,5

8,0
-5,5
3,6

8,1
-8,0
3,7

Celkem s LULUCF

192,4

143,5

138,4

138,6

146,9

137,4

126,6

131,9

125,5

Celkem bez LULUCF

196,0

150,7

145,9

145,3

147,6

142,1

133,5

137,4

133,5

Zdroj: ČHMÚ
Pozn.: LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví; Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity
hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310).
Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní
letecké dopravy se vykazují zvlášť.

Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2007 – 2011 obsahuje
tabulka č. 9.
Tabulka č. 9 Celkové emise skleníkových plynů v letech 1990, 1995, 2000, 2005, 2007 – 2011 [Mt CO2
ekv.]
Skleníkový plyn
1990
1995
2000
2005
2007
2008
2009
2010 2011
CO2

161,1

120,7

118,1

118,9

126,4

117,1

107,4

112,4

106,3

– z toho CO2 emise

164,8

128,0

125,7

125,7

127,3

122,0

114,4

118,0

114,3
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– z toho CO2 propady v
LULUCF

-3,7

-7,3

-7,6

-6,8

-0,9

-4,9

-7,0

-5,6

-8,0

CH4

17,9

13,4

11,2

10,5

10,5

10,5

10,2

10,4

10,3

N2O

13,4

9,3

8,7

8,4

8,3

8,4

7,9

7,6

7,8

F-plyny

0,1

0,1

0,4

0,7

1,7

1,3

1,1

1,5

1,2

Celkem s LULUCF

192,4

143,5

138,4

138,6

146,9

137,4

126,6

131,9

125,5

Mezinárodní letecká
doprava

0,6

0,6

0,6

1,1

1,1

1,2

1,1

1,0

1,0

Zdroj: ČHMÚ
Pozn.: LULUCF – využívání krajiny, změny ve využití krajiny a lesnictví; Pro výpočet agregovaných emisí (CO2)ekv byly použity
hodnoty radiačního potenciálu jednotlivých skleníkových plynů podle platné metodiky (např. pro CO2 = 1, CH4 = 21, N2O = 310).
Inventarizace zahrnuje rovněž propady emisí v důsledku využívání krajiny, změn ve využití krajiny a lesnictví. Emise z mezinárodní
letecké dopravy se vykazují zvlášť.

Půda
Celková výměra ČR je 7, 9 mil. ha. Největší díl – více než polovinu (54%) – je využíván
k zemědělské činnosti. Jedná se o činnost provozovanou na orné půdě, v sadech, vinicích
a chmelnicích a trvalých travních porostech (jako jsou louky a pastviny, které zaujímají cca 1
mil. ha). Tyto plochy tvoří tzv. zemědělský půdní fond (cca 4,3 mil. ha). Orná půda pak zaujímá
cca 38% zemědělského půdního fondu. Asi třetinu půdy (33%) ČR pokrývají lesy. Přibližně 15%
půdy zaujímají chráněná území. Mapa půdních typů ČR je na obrázku 20.
Tabulka č. 10 Pozemky podle druhů v České republice (stav k 31.12.2012)
2012
Celková výměra v ha
v tom:
zemědělská půda
nezemědělská půda

7 886 619
4 224 389
3 662 230
Zdroj: ČSÚ, ČÚZK

Zemědělská půda se v ČR nachází převážně v méně příznivých půdně klimatických podmínkách.
Nadprůměrně úrodných orných půd je u nás přibližně 40%, průměrně a podprůměrně
úrodných půd je 54% a pro zemědělskou činnost zcela nevhodných ploch je cca 6%.
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Obrázek č. 20 Mapa půdních typů v České republice

Zdroj: MŽP

Eroze půdy
Půda je v klimatických podmínkách České republiky rozrušována především vodou a větrem.
Tento proces se nazývá eroze. Eroze je jedním z nejvýznamnějších přirozených činitelů, který
vede ke změnám krajiny.
Vodní eroze (obrázek 21) je proces, při kterém dochází k rozrušování povrchu půdy působením
vody jako následek intenzivních srážek nebo během rychlého tání sněhu, kdy voda stéká
po povrchu a odnáší svrchní vrstvu půdy.
Při větrné erozi (obrázek 22) je povrch půdy rozrušován působením větru, který vyvolává
pohyb půdních částic, někdy i na značné vzdálenosti. Největší působení větrné eroze lze
očekávat na rovinatém povrchu nechráněném vegetací.
K erozi dochází také při záplavách a sesuvech půdy. Negativní působení vodní eroze spočívá
v odnosu svrchní, nejúrodnější části půdy (ornice), čímž se zhoršují její vlastnosti, a v jejím
ukládání na jiných místech. Důsledkem eroze jsou škody na majetku, zanášení a znečištění
vodních toků a nádrží, často spojené s přísunem nadměrného množství živin z hnojiv a dalších
chemikálií do vodního prostředí, kde mohou způsobit eutrofizaci a úhyn živočichů. Působením
větrné eroze dochází k poškozování klíčících rostlin, škodám způsobeným navátím ornice apod.
V ČR je potenciálně ohroženo přes 50% rozlohy ZPF vodní erozí. Aktuální vodní erozí
je postiženo 40% orných půd. Větrná eroze poškozuje téměř 10% orných půd. Ztráty materiálu
humusového horizontu vlivem vodní nebo větrné eroze jsou na značné rozloze zemědělského
půdního fondu nejvýznamnějším negativním činitelem. Úbytky půdy větrnou erozí a z toho
vyplývající úbytky půdní organické hmoty je možno vyčíslit obtížněji než úbytky erozí vodní.
Za posledních 30 let se degradace půdy vlivem vodní eroze výrazně zrychlila. Hlavním důvodem
je nevhodné hospodaření, zejména intenzivní zemědělská činnost.
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Obrázek č. 21 Potenciální ohroženost půdy vodní erozí

Zdroj: CENIA, VÚMOP
Obrázek č. 22 Potenciální ohroženost půdy větrnou erozí

Zdroj: CENIA, VÚMOP

Okyselování půdy
Acidifikace půdy znamená její okyselení. Negativní působení zvýšené acidifikace spočívá
ve vymývání látek z půdního profilu, při kterém dochází k migraci živin i uvolňování prvků
rizikových pro půdní organismy. Okyselení půdy není v ČR zásadním problémem,
i když vzhledem k omezení vápnění půd k ní dochází (obrázek č. 23).
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Obrázek č. 23 Potenciální zranitelnost půd acidifikací

zdroj: CENIA, VÚMOP
Obrázek č. 24 Potenciální zranitelnost spodních vrstev utužením

Zdroj: CENIA, VÚMOP

Důsledkem acidifikace je především zhoršení kvality půdy a snížení její odolnosti k zhutnění
(obrázek č. 24) a erozi, zvýšené nebezpečí rozvoje chorob rostlin nebo snížení úrodnosti.
K acidifikaci jsou náchylné více lesní půdy a lze ji omezit vápněním. Rozlišuje se acidifikace
přirozenou a způsobenou člověkem (antropogenní).
Přirozená acidifikace je spojená s půdotvornými procesy, kdy např. u kyselých hornin dochází
během zvětrávání ke vzniku kyselin. Antropogenní acidifikace je způsobována např.
nevhodným obhospodařováním lesů a zemědělské půdy, nedostatečným používáním
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vápenatých hnojiv, či jinými zásahy do půdy. Hlavní příčinou acidifikace je však znečištění
ovzduší, které stojí za vznikem tzv. kyselých dešťů. Kyselé deště (tzv. mokrá depozice) se tvoří
v atmosféře díky přítomnosti dvou hlavních acidifikačních plynů – oxidu siřičitého a oxidů
dusíku. Acidifikace může být jednou z příčin hynutí celých lesů, např. jako tomu bylo v ČR v 80.
a 90. letech v případě lesů v Krušných a Jizerských horách.

Kontaminace půdy
Perzistence (setrvání) látek využívaných v zemědělství v půdě může být i několik desítek let.
Do půdy se dostávají i další látky, které mohou být pro životní prostředí nebezpečné.
U zemědělských půd s rizikem vstupu nežádoucích látek do potravního řetězce
(např. po aplikaci upravených kalů ČOV nebo po použití vytěžených sedimentů na zemědělskou
půdu) se v půdě sledují rizikové látky (např. DDT, PAU, PCB aj.) a rizikové prvky (těžké kovy).
Většina ze sledovaných rizikových prvků překročila v ČR v letech 1995 –2012 limity do 2%
případů z celkového počtu analyzovaných vzorků, pouze u arsenu překročilo limity 4,2%
a u kadmia 2,8% vzorků. K častějšímu překračování limitních hodnot rizikových prvků, jedním
nebo více rizikovými prvky, dochází zejména u lehkých půd. Zemědělské půdy ČR nejsou
z pohledu obsahu těžkých kovů v naprosté většině případů nebezpečné pro potravní řetězec.
K překročení hodnot přípustného znečištění půd vybranými rizikovými látkami docházelo
v letech 2000–2012 nejvíce u obsahu organochlorových pesticidů (skupina látek DDT, HCH,
HCB), konkrétně DDT a následně DDE. V roce 2012 hodnotu přípustného znečištění pro látky
skupiny DDT (DDTtotal) překročilo celkem 19 vzorků/ploch, z toho 2 vzorky z trvalých travních
porostů, celkem tedy 42,2% vzorků, což představuje oproti roku 2011 zlepšení (o 7,8%).
V ČR sice platí zákaz používání přípravků na bázi DDT již od roku 1974, ovšem tyto látky
jsou charakteristické velkou perzistencí v půdě a způsobují tedy její dlouhodobé zatížení. Velmi
nízké obsahy v půdě (pod hranicí limitu stanovitelnosti) jsou typické pro hexachlorcyklohexan
(HCH), který byl vyráběn pro své insekticidní účinky, v současnosti není jeho použití
v zemědělství povoleno. Obsahy vyšší než limit stanovitelnosti byly stanoveny pouze
v 5 vzorcích, z toho 1 pocházel z chráněné oblasti (CHKO Kokořínsko). Hodnota přípustného
znečištění překročena nebyla. Hodnota přípustného znečištění hexachlorbenzenu (HCB) byla
v roce 2012 překročena na 4 monitorovacích plochách v západních Čechách. HCB je v ČR
využíván jako fungicid, dezinfekční prostředek a jako vstupní či meziproduktová surovina
při výrobě některých chemikálií.
Obsahy organochlorových pesticidů klesají v pořadí kategorií orná půda, trvalé travní porosty,
chráněná území. K překročení limitních hodnot obsahu polychlorovaných bifenylů (PCB, suma
7 kongenerů) došlo v roce 2012 na 3 plochách s ornou půdou na jižní Moravě. PCB byly
vyráběny jako chemické látky pro průmysl, v roce 1984 byla jejich výroba zakázána.
Problematičtější situace je v případě polyaromatických uhlovodíků (PAU, suma
16 indikátorových PAU), které se do prostředí dostávají především spalováním fosilních paliv.
V roce 2012 nebyl limit pro sumu PAU překročen na žádné z monitorovaných ploch, ovšem
k masivnímu překračování hodnot přípustného znečištění dochází v případě jednotlivých
uhlovodíků: antracenu (13 vzorků orné půdy v roce 2012), fluorantenu (17 vzorků v roce 2012)
a chrysenu (32 vzorků orné půdy v roce 2012).

Staré ekologické zátěže
Za starou ekologickou zátěž lze považovat závažnou kontaminaci horninového prostředí,
podzemních nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním s nebezpečnými
látkami v minulosti (zejména se jedná např. o ropné látky, pesticidy, PCB, chlorované
a aromatické uhlovodíky, těžké kovy apod.). Zjištěnou kontaminaci lze považovat za starou
ekologickou zátěž pouze v případě, že původce kontaminace neexistuje nebo není znám.
Kontaminovaná místa jsou rozmanitého charakteru (skládky odpadů, průmyslové areály atd.).
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Hlavním zdrojem informací o starých ekologických zátěžích, resp. kontaminovaných místech
je databáze Systém evidence kontaminovaných míst.

Voda
Území České republiky leží na rozvodí tří moří, jsou zde tři hlavní hydrologická povodí – Labe,
Odry a Dunaje (mapa dílčích povodí je uvedena na obrázku č. 25). Vodní toky z České republiky
odtékají na území sousedních států.
Obrázek č. 25 Mapa dílčích povodí ČR

Zdroj: Ministerstvo zemědělství

Jakost vod
Od počátku devadesátých let dvacátého století došlo v České republice k zásadnímu zlepšení
jakosti povrchových vod hlavně v důsledku snížení znečištění do nich vypouštěného. Podstatné
snížení znečištění vypouštěného do povrchových vod bylo způsobeno nejen restrukturalizací
průmyslu na počátku 90. let. Stejně tak významná byla a je výstavba a rekonstrukce kanalizací
a čistíren odpadních vod. Vývoj jakosti vodních toků ukazují obrázek č. 26 (roky 1991-1992),
obrázek č. 27 (roky 2011-2012)
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Obrázek č. 26 Jakost vody v tocích v letech 1991–1992, ČR

Zdroj: CENIA, http://issar.cenia.cz
Obrázek č. 27 Jakost vod v tocích mezi dvouletími 2011–2012, ČR

Zdroj: CENIA, http://issar.cenia.cz

Pro zlepšení jakosti povrchových a podzemních vod je důležité současné snižování znečištění
vypouštěného jak z bodových, tak difuzních a plošných zdrojů. Vývoj koncentrací hodnocených
ukazatelů v ČR za posledních 20 let ovlivňovaly především změny související s množstvím
vypouštěných odpadních vod, přístup k čištění odpadních vod (podíl čištěných odpadních vod,
stupeň čištění vod, výstavba a rekonstrukce ČOV) a socioekonomický a politický vývoj (změna
restrukturalizace průmyslu, zvyšování životní úrovně, vstup do EU).
V meziročních výkyvech jakosti povrchových vod hrají významnou roli, zvláště v posledních
letech, kdy se množství vypouštěného znečištění z bodových zdrojů již výrazně nemění,
klimatické poměry daného roku (vodnost toků, výskyt extrémních hydrologických jevů, roční

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 58

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

chod teploty vzduchu). Regionálně má význam koncentrace průmyslových aktivit, existence
starých ekologických zátěží nebo intenzita zemědělské činnosti. V současné době tak v ČR
představují hlavní zdroje znečištění povrchových a podzemních vod difuzní a plošné znečištění
živinami, znečištění obtížně odstranitelnými látkami vypouštěnými z bodových zdrojů
a havarijní znečištění.
Za posledních 20 let se ve vodních tocích ČR podařilo nejlépe zredukovat znečištění BSK5
a Pcelk., jejichž průměrná koncentrace v roce 2012 tvořila 44%, resp. 47% hodnoty z roku 1993.
Koncentrace CHSKCr a především N-NO3- za toto období nepoklesly tak výrazně, ale i přesto
tvoří jen 58%, resp. 85% hodnoty z roku 1993.
Ke snižování průměrné koncentrace organického znečištění ve vodních tocích, které pochází
především z komunálních odpadních vod, přispívá nejen snižování produkce tohoto typu
znečištění, ale též vysoká účinnost odstraňování na ČOV. Dlouhodobě objemově nejvíce
produkovaného a následně z ČOV do vodních toků vypouštěného znečištění ze čtyř výše
zmiňovaných ukazatelů je CHSKCr, a to i přesto, že účinnost jeho odstraňování v ČOV je velmi
vysoká (94,6 % v roce 2012). Účinnost odstraňování znečištění v ukazateli BSK5 je ještě vyšší
(98,1%). Konečná koncentrace CHSKCr v tocích ČR tak v roce 2012 dosáhla 17,81 mg/l a BSK5
2,7 mg/l, přičemž meziročně nedošlo ke změně v koncentracích.
Z dlouhodobého pohledu se snižuje i průměrná koncentrace celkového fosforu, která v roce
2012 dosáhla ve vodních tocích 0,15 mg/l. Důvodem pozitivního dlouhodobého vývoje
je skutečnost, že část znečištění fosforem pochází z bodového znečištění, které prochází
čištěním a jehož objem se obecně snižuje. Pokles vnosu fosforu byl podpořen i omezením
používání fosfátů v pracích prostředcích (od roku 2006) a v posledních letech i nižším objemem
aplikovaných fosforečných hnojiv v zemědělství. Přesto podstatná část fosforu v současnosti
pochází z plošných zdrojů znečištění (hnojení zemědělské půdy) a takový typ znečištění lze jen
obtížně odstraňovat. Znečištění fosforem ze zemědělských zdrojů je předcházeno správnou
zemědělskou praxí řízenou zásadami GAEC. Komplikací u znečištění z plošných zdrojů je to,
že se znečišťující látky zachytávají v půdě a k jejich uvolňování vymýváním srážkami dochází
pozvolně. Fosfor je i nadále hlavním faktorem způsobujícím eutrofizaci. Další snižování
koncentrace fosforu v povrchových vodách je brzděno poměrně vysokými limity
pro vypouštění odpadních vod a tím, že povinnost odstraňovat fosfor mají až větší ČOV.
V posledních dvou letech sice došlo k nárůstu jeho koncentrace, ale i přesto je tato hodnota
pod dlouhodobým průměrem let 1993–2012. Podílí se na tom nejen aplikace fosforečných
hnojiv, ale i vzrůstající obliba myček nádobí, kterými je vybavena zhruba třetina českých
domácností, a které používají mycí prostředky s obsahem fosforu. Regulace obsahu fosfátů
v prostředcích pro myčky bude platná až od roku 2015.
Koncentrace dusičnanového dusíku ve vodních tocích oproti ostatním ukazatelům tak výrazně
neklesla a od roku 2003 má spíše kolísající trend. Meziročně nedošlo k žádné výrazné změně,
koncentrace v roce 2012 dosahovala 3,13 mg/l. Významným zdrojem dusíku jsou mimo
atmosférické depozice a splaškových vod i dusíkatá hnojiva, a i když je jejich spotřeba oproti
období před rokem 1990 výrazně nižší, došlo od roku 2000 k nárůstu jejich spotřeby. Díky nižší
průměrné účinnosti odstraňování dusíku (74,8 % v roce 2012) a vyššímu objemu vypouštěného
anorganického dusíku z bodových zdrojů, není pokles znečištění vodních toků tímto prvkem
tak jednoznačný jako např. u fosforu. Jelikož je zdrojem dusičnanového dusíku obecně spíše
plošné znečištění, je meziroční zvyšování jeho koncentrace ve vodních tocích částečně vázáno
na více vodné roky. Během těchto let dochází k většímu splachu ze zemědělské půdy ošetřené
hnojivy, zatímco během suššího vegetačního období se aplikace hnojiv omezuje. Dlouhodobý
trend snižování znečištění dusičnany souvisí mimo jiné též se snižováním emisí dusíku z chovu
hospodářských zvířat (útlum chovu prasat a drůbeže).
Plošné znečištění je zdrojem i dalších znečišťujících látek, především organické látky ze skupiny
pesticidů, které ohrožují nejen biodiverzitu ve vodních tocích a stojatých vodách, ale způsobují
též problémy při úpravě vody pro pitné účely a to především v případech, kdy je zdrojem vodní
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tok. Mezi pesticidy významně zatížené oblasti patří díky zemědělství povodí řek: Sázava,
Želivka, Úhlava, Radbuza. Problémům se znečištěním pitné vody lze předcházet modernizací
úpraven vod.
Mezi dalšími hodnocenými ukazateli zaznamenalo v tocích ČR největší pokles od roku 2000
kadmium (o 69,9% na 0,1 μg/l v roce 2012), které patří mezi nebezpečné látky a jehož NEK (0,3
μg/l) není od roku 2003 prakticky na sledovaných profilech překračována (pouze 6% profilů
nad NEK).
Podíl profilů nevyhovujících NEK (25 μg/l) je hned po celkovém fosforu nejvyšší z hodnocených
ukazatelů (23,5%). Důvodem je skutečnost, že se jedná o těžko odbouratelné znečištění
pocházející např. z papírenského a chemického průmyslu, komunálních odpadních vod,
ale částečně i přírodních zdrojů. Koncentrace termotolerantních koliformních bakterií odráží
převážně úroveň fekálního znečištění a je závislá i na klimatických podmínkách daného roku
(teploty, srážky). V období od roku 2000 – 2004 u sledovaných profilů koncentrace FC klesala,
pak následovalo období růstu a od roku 2010 se situace opět zlepšuje. V roce 2012 dosahovala
průměrná koncentrace FC v tocích ČR 37,0 KTJ/ml.
Koncentrace chlorofylu charakterizuje úroveň primární produkce vodního prostředí
(resp. eutrofizace) a uplatňuje se zde především vliv klimatických poměrů (srážky, teploty).
Záleží hlavně na průměrných teplotách a chodu srážek během roku (resp. vegetačního období)
a hodnoty koncentrace chlorofylu 'a' jsou tedy meziročně rozkolísané. Vyšší hodnoty dosažené
například v roce 2003 souvisely s výrazně srážkově podprůměrnými a teplotně nadprůměrnými
podmínkami. Podobně i poslední dva roky 2011 a 2012 patřily mezi teplotně nadprůměrné.
V roce 2012 došlo k brzkému nástupu vysokých teplot, a i přes teplotně podprůměrný červen
a červenec se zvýšila primární produkce, která byla podpořena i zvýšeným přísunem živin díky
vyšším letním srážkovým úhrnům. Průměrná koncentrace chlorofylu 'a' ve sledovaných
profilech ČR byla tedy v období od roku 2000 z uvedených důvodů dosti rozkolísaná a celkově
nedocházelo k jejímu snižování. Hodnota roku 2012 činila 16,9 μg/l, což je nad průměrem
období 2000–2012 (15,2 μg/l).
Poměrně dobře se daří, v souvislosti se snižováním množství vypouštěného znečištění
z bodových zdrojů, snižovat koncentrace a zamezovat překračování norem environmentální
kvality. Nejnižší podíl profilů překračujících NEK byl v roce 2012 dosažen u N-NO3-, a to 4,5%,
dále u kadmia 5,9% a u CHSKCr 7,5%. Nejvíce naopak u celkového fosforu 32,8 % a AOX 23,5%.
Na základě porovnání map jakosti vody, které jsou sestaveny podle souhrnného hodnocení
základních ukazatelů sledovaných podle ČSN 75 7221 kontinuálně již od období 1991 – 1992,
je zřejmá uspokojivá jakost vody v tocích ČR. Přesto lze na krátkých úsecích stále ještě
zaznamenat V. třídu jakosti.
Od roku 2000 došlo především k redukci úseků zařazených v V. třídě jakosti a k zvýšení úseků
s neznečištěnou a mírně znečištěnou vodou. Celkem bylo v roce 2012 zařazeno do IV. a V. třídy
jakosti 6 922 km, tzn. 12,9% délky vodních toků ve správě s.p. Povodí. Znamená to, že alespoň
u jednoho ze sledovaných ukazatelů znečištění bylo dosaženo IV. nebo V. třídy jakosti.

Jakost podzemních vod
Z hlediska jakosti podzemních vod se celkově jako nejvýraznější ukazatele znečištění
podzemních vod jeví dusíkaté látky, chloridy a hliník. Organické látky se na znečištění
podzemních vod podílejí menší částí, nejvíce jsou zastoupeny těkavé organické látky
a pesticidní látky, které byly zjištěny v podzemních vodách mělkých vrtů, zejména
v zemědělských oblastech. Nadlimitními koncentracemi dusíkatých sloučenin jsou nejvíce
zasaženy mělké vrty, kde je obvyklou příčinou zemědělská činnost. Znečištění
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dusíkatými sloučeninami vykazuje od roku 2003, kdy se projevil vliv povodní v roce 2002
na zhoršení jakosti podzemních vod, opětovné pozvolné snižování.
Obrázek č. 28 Hodnocení jakosti podzemních vod (ukazatel dusičnany)

Zdroj: ČHMÚ
Obrázek č. 29 Pesticidy v podzemních vodách

Zdroj: ČHMÚ
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Spotřeba vody
Hospodárné využívání vodních zdrojů, zejména pro účely zásobování pitnou vodou, spolu
s dosažením dobrého stavu vod patří mezi prioritní témata koncepčních a strategických
dokumentů jak na evropské, tak národní úrovni. Plánování v oblasti vody v ČR vychází mimo
jiné ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec
pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky (tzv. rámcová směrnice).
Pokračuje trend snižování odběrů a spotřeby vody. I v roce 2012 ke snížení celkových odběrů
vody, na čemž se podílely odběry z povrchových vod (obrázek č. 30). Odběry z podzemních vod
stagnovaly. Oproti roku 2011 došlo k nejvýraznějšímu snížení odběrů pro energetiku (o 7,8%).
Objem fakturované vody klesl u všech skupin odběratelů, celkově tento rozdíl činil oproti
předchozímu roku 1,1%. Poklesla i celková spotřeba vody v domácnostech (88,1 l.obyv.1.den 1) a ztráty vody v trubní síti (19,3% v roce 2012 oproti 25% v roce 2000). Dále se daří
meziročně zvyšovat počet obyvatel připojených k vodovodní síti.
3

Obrázek č. 30 Odběry povrchové vody jednotlivými skupinami odběratelů v ČR [mil. m ], 2000–2012

Zdroj: MŽP, MZe, VÚV TGM
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Obrázek č. 31 Odběry podzemní vody jednotlivými skupinami odběratelů v ČR [mil. m ], 2000–2012

Zdroj: MŽP, MZe, VÚV TGM

Vypouštění odpadních vod
Snižování objemu odpadních vod a množství znečištění vypouštěného do vod je základním
prostředkem ke zlepšování jakosti vod a zachování dobrého stavu vodních útvarů. Zároveň
je předpokladem udržitelného využívání přírodních zdrojů. Hlavní národní strategické
a koncepční dokumenty mají toto téma implementované do svých prioritních os. Strategický
rámec udržitelného rozvoje ČR si mimo jiné klade za cíl snižovat zdravotní rizika související
s negativními faktory životního prostředí a s bezpečností potravin či zlepšovat životní styl
a zdravotní stav populace snižováním dopadů spotřeby obyvatel na ekonomickou, sociální
a environmentální oblast. Dále klade důraz na udržitelné materiálové hospodářství podporou
environmentálně šetrných technologií a jejich výzkumem a vývojem.
Stejně tak další národní strategické dokumenty, především Koncepce vodohospodářské politiky
Ministerstva zemědělství do roku 2015 a Plán rozvoje vodovodů a kanalizací území ČR,
zdůrazňují nutnost omezování vnosu znečišťujících látek do vod zejména stanovením emisních
limitů pro jednotlivé ukazatele znečištění (v souladu se směrnicí Evropského parlamentu
a Rady č. 2000/60/ES, která ustavuje rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky),
minimalizací vnosu živin a nebezpečných látek do vodního prostředí (v souladu se směrnicí
Evropského parlamentu a Rady č. 2006/11/ES o znečišťování některými nebezpečnými látkami
vypouštěnými do vodního prostředí Společenství nebo směrnicí Rady č. 91/676/EHS o ochraně
vod před znečišťováním dusičnany ze zemědělských zdrojů) a podporou výstavby
a rekonstrukcí ČOV (v souladu s požadavky směrnice Rady 91/271/EHS o čištění městských
odpadních vod).
Plán hlavních povodí ČR mimo jiné zdůrazňuje potřebu zavádění nejlepších dostupných technik
(BAT) do výrobních procesů a nejlepších dostupných technologií do oblasti odstraňování
odpadních vod. Konkrétní cíle a programy opatření ke zlepšování jakosti povrchových
a podzemních vod jsou stanoveny v Plánech oblastí povodí. Od roku 2010 byly realizovány
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přijaté programy opatření a v průběhu roku 2012 probíhalo zhodnocení stavu a průběhu
realizace těchto opatření.
Množství odpadních vod, produkované znečištění a znečištění následně vypouštěné odpadními
vodami do povrchových vod přímo ovlivňuje jejich jakost, a tím i ekosystémy vázané na vodní
prostředí. Nejdůležitějšími složkami znečištění odpadních vod jsou organické látky, živiny
(především fosfor a dusík) a nebezpečné látky. Živiny (především fosfor) obsažené v odpadních
vodách přispívají spolu s plošnými zdroji k nadměrné eutrofizaci vodních toků a nádrží.
Znečištěná voda pak může být zdrojem infekčních chorob jako např. virová hepatitida A,
úplavice, salmonelóza apod. Vodní prostředí je každoročně zasaženo i havarijním znečištěním,
které je nebezpečné především z důvodu své nepředvídatelnosti a vysoké nebezpečnosti
uniklých látek. Význam mají především ty toxické látky, které znečistí zdroje pitné vody
(především podzemní), a látky, které se akumulují v půdě a sedimentech, z nichž se dostávají
do rostlinných a živočišných tkání, a tím do potravního řetězce dalších živočichů a člověka,
kde se mohou vyskytovat i dlouhou dobu po jejich vypuštění.
Oproti roku 2011 se snížilo celkové množství vypouštěných odpadních vod o 4,6% (obrázek
č. 32). Největší pokles byl sledován u vod vypouštěných průmyslem (o 8,6%). V roce 2012 tvořil
celkový objem vypouštěných odpadních vod z bodových zdrojů již jen 1 884,9 mil. m3 a oproti
předchozímu roku klesl o 4,6%, ovšem je třeba brát v úvahu, že rok 2011 byl srážkově
nadnormální.
3

Obrázek č. 32 Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových v ČR [mil. m ], 2000–2012

Zdroj: MŽP, MZe, podniky Povodí

Z dlouhodobého pohledu pokračuje trend ve snižování znečištění vypouštěného z bodových
zdrojů. Tento trend se projevuje i v posledním meziročním srovnání. Emise BSK5 poklesly
od roku 1993 o 93,9% (o 9,6% oproti roku 2011), CHSKCr o 87,1% (resp. o 4,4%), NL o 90,9%
(resp. 6,2%). Emise Nanorg. se od roku 2003 snížily o 25,4% (o 5,3% oproti roku 2011) a Pcelk.
o 33,6%. Celkové množství odpadních vod vypouštěných z bodových zdrojů v posledních deseti
letech stagnuje.
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Obrázek č. 33 Relativní vyjádření znečištění vypouštěného z bodových zdrojů v ukazatelích BSK5, CHSKCr a NL v ČR
[index, 1993=100], 1993 – 2012

Zdroj: MŽP, MZe, s.p. Povodí

Struktura vypouštění odpadních vod koresponduje se strukturou odběratelů a za posledních 10
let se výrazně nezměnila. Největší podíl zaujímá vypouštění veřejnými kanalizacemi (44,3%
a 835,7 mil. m3) a energetikou (37,4% a 704,7 mil. m3). V roce 2012 došlo k mírnému poklesu
objemu komunálních odpadních vod (splaškové a srážkové) o 2,9%. Tyto vody představují
významné bodové zdroje znečištění, a to především organického. Oproti tomu vody
vypouštěné energetickým sektorem tvoří téměř výhradně odpadní vody z průtočného chlazení,
které ovlivňují pouze teplotu a kyslíkový režim vody. Objem odpadních vod vypouštěných
energetikou v roce 2012 poklesl o 8,4%, což bylo způsobeno výrazným poklesem evidovaných
subjektů vypouštějících vody z tohoto sektoru. Dalším významným zdrojem znečištění
jsou průmyslové odpadní vody (14,2% a 268,1 mil. m3), které jsou zdrojem nejen organického
znečištění, ale i znečištění např. těžkými kovy a specifickými organickými látkami. Vypouštění
z průmyslu (včetně dobývání) oproti předchozímu hodnocenému roku kleslo o 8,6%.
Mezi největší producenty průmyslových odpadních vod patří chemický, papírenský, těžební
a potravinářský průmysl. Specifickým znečišťovatelem povrchových vod je zemědělství,
které vypouštělo v roce 2012 sice pouze 0,4% objemu odpadních vod vypouštěných
z bodových zdrojů (6,6 mil. m3), ale i přesto patří v ČR mezi významné zdroje znečištění.
Většina znečištění pocházejícího ze zemědělství se totiž do povrchových vod nedostane
z bodových zdrojů, ale jako plošné znečištění splachem ze zemědělské půdy. Tento druh
znečištění není plošně evidován, ale výrazně se promítá do výsledné jakosti povrchové vody,
ale i podzemní.
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Obrázek č. 34 Množství vypouštěných odpadních vod do vod povrchových [mil. m ], 2012

Zdroj: MŽP, ČSÚ

Čištění odpadních vod
Základní koncepční dokument přímo věnovaný čištění odpadních vod představuje Plán rozvoje
vodovodů a kanalizací území ČR. Jedná se o střednědobou koncepci státní politiky v oboru
vodovodů a kanalizací do roku 2015, která navazuje na další strategické dokumenty a rovněž
respektuje požadavky vyplývající z příslušných předpisů EU (např. směrnice Rady č. 91/271/EHS
o čištění městských odpadních vod). Prvotním cílem v oblasti čištění odpadních vod
je zvyšování podílu obyvatel připojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu a zvyšování podílu
obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV. Pro Plány rozvoje vodovodů a kanalizací
území krajů ČR se každoročně zvyšuje počet vydaných stanovisek MZe k navrhovaným změnám
technického řešení zásobování pitnou vodou, odkanalizování a čištění odpadních vod.
Pokračuje zvyšování počtu obyvatel připojených na veřejnou kanalizaci, v roce 2012 bylo 82,5%
obyvatel ČR připojeno na veřejnou kanalizaci, z čehož 94,9% na kanalizaci zakončenou ČOV.
Oproti předchozímu roku se o 3,0% snížil objem odpadních vod vypouštěných do kanalizace
(bez vod srážkových). Celkem 97,3% odpadních vod vypouštěných do kanalizace bylo čištěno.
Dále pokračuje zvyšování celkového počtu ČOV, a to především těch s terciárním čištěním.
Průměrná účinnost ČOV měřená koncentracemi základních ukazatelů znečištění se pohybuje
mezi 74,8–98,1%. V posledním meziročním srovnání (2011/2012) došlo ke zpomalení růstu
podílu obyvatel připojených na kanalizaci zakončenou ČOV.
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Obrázek č. 35 Podíl obyvatel připojených na kanalizaci a kanalizaci zakončenou ČOV v ČR [%], 2000 – 2012

Zdroj: MŽP, ČSÚ

Na rozvoj infrastruktury zajišťující odvádění a čištění odpadních vod měl zásadní vliv vstup ČR
do EU a následné plnění evropské legislativy a čerpání unijních finančních prostředků. Oproti
roku 2003, poslednímu roku před vstupem do EU, podíl obyvatel ČR připojených na kanalizační
síť stoupl ze 77,7 % na 82,5 % v roce 2012. Pozitivní bylo především navyšování podílu obyvatel
připojených na kanalizaci zakončenou ČOV. Meziroční zvyšování počtu obyvatel připojených
na kanalizaci se zpomaluje. V roce 2012 sice došlo k nepatrnému nárůstu počtu obyvatel
připojených na veřejnou kanalizaci, ale kvůli rychlejšímu růstu populace se podíl připojených
obyvatel snížil. Příčinou je to, že kanalizace i ČOV ve větších aglomeracích byly již z větší části
vybudovány a postupně je potřeba pokrýt menší obce, kde je koncentrováno méně obyvatel
a kde chybí peníze v rozpočtu.
Odpadní vody produkované 21,6% obyvatel nebyly v roce 2012 přímo čištěny v ČOV, ale byly
shromažďovány v žumpách, septicích a jiných zařízeních, odkud byly k čištění následně
převezeny nebo byly bez řádného čištění vypouštěny přímo do vodních toků. Celkový objem
vod vypouštěných do veřejné kanalizace (bez vod srážkových) se oproti roku 2011 snížil o 3,0%
a v roce 2012 tak činil 473,2 mil. m3, což představuje téměř poloviční objem z roku 1989.
Celkem 14 mil. m3 těchto odpadních vod nebylo čištěno. Přesto je podíl čištěných odpadních
vod vypouštěných do kanalizace velmi uspokojivý, v roce 2012 dosahoval 97,3%, oproti tomu
v roce 1990 pouze 75,0%. Z dlouhodobého hlediska se hodnota podílu pohybuje již od roku
2000 mezi 94 a 98%. Nižší hodnota než toto rozmezí byla zaznamenána pouze v roce 2002
a byla ovlivněna omezením provozu ČOV zasažených během povodní. V ČOV je čištěna i část
srážkových vod. Jejich množství vykazuje velké meziroční výkyvy, které korespondují
se srážkovými poměry daného roku. V roce 2012 bylo vyčištěno 377,3 mil. m3 srážkových vod.
Celkový počet ČOV pro veřejnou potřebu v ČR se oproti roku 2000 zdvojnásobil na 2 318. Jejich
celková kapacita se z důvodu rekonstrukce starších ČOV mírně snížila (o 3,7%), ovšem
postupně se snižuje i objem odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Vlivem výstavby
a rekonstrukcí ČOV vzrostl oproti roku 2011 ve všech aglomeracích ČR celkový počet
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ČOV s odstraňováním dusíku anebo fosforu (terciární čištění) o 72, se základním mechanickobiologickým čištěním (sekundární čištění) se snížil o 5 a počet mechanických ČOV zůstal stejný.
V současné době mají všechny aglomerace nad 10 000 EO zajištěno terciární čištění, i když ne
všechny plní požadavky směrnice na limity jakosti vypouštěných odpadních vod.
Obrázek č. 36 Počet čistíren odpadních vod v ČR 2002-2012

Zdroj: MŽP, ČSÚ

Průměrná účinnost ČOV (množství odbouraného znečištění) je v ČR velmi vysoká, u BSK5 v roce
2012 dosahovala 98,1%, u NL 97,5%, u CHSKCr 94,6%, u Pcelk. 82,9% a u Ncelk. 74,8%.
Hodnoty jsou obdobné jako v předchozích letech, což souvisí s dokončenou rekonstrukcí
většiny velkých ČOV a se stabilizovaným trendem v produkovaném znečištění v jednotlivých
aglomeracích.
Plošné znečištění je významným zdrojem dusičnanů, pesticidů a způsobuje acidifikaci.
Na množství těchto látek, které se dostane do vod, má vliv kromě jiných faktorů také aplikace
a dávkování hnojiv a přípravků na ochranu rostlin v zemědělské produkci a podmínky pro erozi
zemědělských půd. V roce 2012 byl zaznamenán výrazný nárůst objemu odpadních vod
vypouštěných z bodových zdrojů kategorie ostatní (54,3%), kam spadá i stavebnictví. Nárůst
byl způsoben 30% navýšením počtu evidovaných subjektů vypouštějících odpadní vody v této
kategorii.
Mimo sledování objemu vypouštěných odpadních vod hraje význam i množství vypouštěného
znečištění, které představuje předzvěst potenciálního znečištění vody. Od roku 1993
(resp. 2003) dochází ve sledovaných ukazatelích převážně k poklesu množství vypouštěného
znečištění z bodových zdrojů. Organické znečištění vyjádřené ukazatelem BSK5 kleslo
za posledních 20 let na 6 141 t, což představuje 6,1% hodnoty z roku 1993, u CHSKCr na 40 822
t, tzn. 12,9% hodnoty z roku 1993 a NL na 11 159 t, tzn. 9,1% hodnoty z roku 1993. Odchylka
v roce 2002 byla ovlivněna extrémní povodňovou situací. Pozitivní změny v celkovém množství
znečištění, které nastaly v 90. letech 20. století a jejichž hlavním důvodem byl především
pokles průmyslové výroby a zvyšování objemu čištěné vody, již nejsou posledních deset let
tak výrazné. V současné době ovlivňuje vývoj vypouštěného znečištění především
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efekt rozsáhlé výstavby a modernizace ČOV určených nejen pro čištění komunálních,
ale i průmyslových vod.
Období po roce 2003 vykazuje pouze občasné mírné meziroční zvýšení vypouštěného
znečištění, které souviselo mimo jiné i s výskytem srážkových extrémů (např. rok 2010)
a odrazilo se tak v celkovém objemu vypouštěných vod. Poslední meziroční změna (2011/2012)
potvrdila v uvedených ukazatelích další snížení vypouštěného znečištění, a to v ukazateli BSK5
o 9,6%, CHSKCr o 4,4%, NL o 6,2%.
Vypouštění nutrientů – dusíku a fosforu z bodových zdrojů, hlavního původce eutrofizace,
se v posledních letech snižuje. Oproti roku 2011 se množství vypouštěného dusíku (Nanorg.)
snížilo o 5,3% a fosfor (Pcelk.) se nepatrně zvýšil o 1,1%. Z dlouhodobějšího pohledu bylo
zlepšení mnohem výraznější, od roku 2003 se množství Nanorg. snížilo o 25,4% a Pcelk.
dokonce o 33,6%. Dlouhodobý pokles je ovlivněn snížením množství fosfátů používaných
v pracích prostředcích a v posledních letech především však tím, že se v technologii čištění
odpadních vod u nových a intenzifikovaných ČOV cíleně uplatňuje biologické odstraňování
dusíku a biologické nebo chemické odstraňování fosforu. Naprostá většina odpadních vod
vypouštěných v ČR do vodních toků projde aspoň základním čištěním.

Krajina a příroda
Změny ve využití území a zástavba krajiny ovlivňují krajinné funkce a ekosystémové služby. Vliv
člověka na krajinu tak může způsobit snížení schopnosti krajiny zadržovat vodu, a tím zvýšit
i riziko povodní, může způsobit snížení hladiny podzemních vod, snížení estetické hodnoty
krajiny i pokles biologické rozmanitosti. Úbytek zemědělské půdy na úkor antropogenních
ploch je nepříznivý pro národní hospodářství, větší rozsah umělých povrchů, a to zejména
v městských aglomeracích, ovlivňuje místní klima a způsobuje vyšší teploty vzduchu hlavně
v letním období.
Trendy změn v zastoupení jednotlivých kategorií využití území po roce 2000
jsou charakteristické postupným nárůstem zastavěných a ostatních ploch, lesních pozemků
i vodních ploch na úkor zemědělské půdy. V rámci zemědělského půdního fondu (ZPF) klesá
výměra orné půdy a postupně se zvyšuje plocha trvalých travních porostů. Tyto změny
jsou důsledkem jednak tzv. extenzifikace využití méně atraktivních a odlehlejších oblastí,
kde dochází k snižování výměry orné půdy a zvyšování rozsahu trvalých travních porostů
a lesních pozemků. V důsledku uskutečňované dotační politiky státu jsou však některá
odlehlejší území opět zemědělsky využívána, což podporuje zejména další rozvoj rozsahu
trvalých travních porostů.
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Obrázek č. 37 Vývoj využití území v ČR [index, 2000 = 100], 2000 – 2012

Zdroj: MŽP, ČZÚK

Pro hlavní zemědělské oblasti a urbanizační centra je naopak typické intenzifikované využití,
jehož důsledkem je zejména nárůst rozsahu zastavěných a ostatních ploch, případně i orné
půdy na úkor ostatních environmentálně cennějších kategorií využití území. Zatímco první
proces je z krajinně-ekologického hlediska spíše pozitivní, intenzifikace využití má jednoznačně
negativní následky.
Mezi lety 2011 a 2012 se snížila celková plocha orné půdy o 7 154 ha, tj. o 0,2%, od roku 2000
výměra orné půdy poklesla o 2,9%. Největší část úbytku orné půdy (cca 47%) způsobila
přeměna orné půdy na trvalé travní porosty (nejvíce v Jihočeském kraji a Moravskoslezském
kraji), dalších zhruba 32% z celkového úbytku orné půdy bylo přeměněno na zastavěné
a ostatní plochy. Trvalé travní porosty (TTP) se rozšířily v roce 2012 o 2 230 ha, tj. o 0,2%
(od roku 2000 o 3,2%). Rozsah zastavěných a ostatních ploch, mezi které patří kromě vlastní
zástavby i dopravní komunikace a další dopravní infrastruktura, průmyslové areály, dobývací
prostory a další kategorie člověkem přetvořeného území, se meziročně (2011/2012) zvýšil
o 2 204 ha (0,3%), od roku 2000 o 26 366 ha (3,3%).
Výměra ZPF se v roce 2012 snížila o 4 779 ha. Úbytek ZPF způsobila transformace zemědělské
půdy na lesní pozemky (2 052 ha, 0,1%), ostatní plochy (2 095 ha, 0,3%), zastavěné plochy (109
ha, 0,1%) a vodní plochy (544 ha, 0,3%). V rámci ZPF došlo k poklesu výměry orné půdy o 7 154
ha (0,2%, viz výše) a chmelnic o 99 ha (0,1%). Tyto poklesy byly zčásti kompenzovány nárůstem
trvalých travních porostů o 2 230 ha (3,2%), zahrad o 168 ha (0,1%), vinic o 73 ha (0,4%)
a ovocných sadů o 3 ha (0,01%).

Fragmentace krajiny
Problematika fragmentace krajiny je úzce spjata s aktivitami člověka, přičemž významným
způsobem zpětně ovlivňuje jeho životní prostředí. Fragmentační bariéry v přírodě způsobují
pokles efektivity hromadné dopravy, snižují potenciál krajiny pro rekreaci obyvatel
a propustnost krajiny umožňující volný pohyb člověka. Rovněž také dochází ke zvýšení hlukové
zátěže v dotčeném prostředí.
Obrázek č. 38 Fragmentace krajiny dopravou v roce 2010

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 70

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

Zdroj: MŽP, Evernia s.r.o.

Postupné rozčleňování krajiny ovlivňuje také přírodní ekosystémy a v nich žijící rostliny
a živočichy. Fragmentací krajiny dochází nejen k přímému záboru a zmenšování přirozených
stanovišť jednotlivých druhů organismů, ale také k fragmentaci populací žijících v krajině
a znemožnění migrace organismů, přičemž kvalita habitatů je nejvíce ovlivněna v blízkosti
liniových staveb. Důsledkem pak může být omezení využívání potravních zdrojů, snížení
dostupnosti reprodukčních ploch, což vede ke ztrátě genetické variability a následnému snížení
životaschopnosti populací.
Mezi lety 2000 a 2010 klesla rozloha nefragmentované krajiny z 54 tis. km2 (68,6% celkové
rozlohy ČR) až na 50 tis. km2 v roce 2010 a pokrývala tak 63,4% celkové rozlohy ČR. Rychlost
poklesu se oproti předchozímu srovnání (2000/2005, rozdíl5,4 %) v posledních 5 letech snížila
(rozdíl 2,4%), přesto fragmentace krajiny dopravou v ČR nadále pokračuje a prognózy
předpokládají, že podíl nefragmentované krajiny bude v roce 2040 dosahovat pouze 53%.
Nejvyšší fragmentace krajiny v rámci ČR je zaznamenána v krajích Středočeském,
Jihomoravském a Moravskoslezském, které patří současně i mezi kraje s nejvyšším úbytkem
nefragmentovaných ploch za období 2005–2010. Vysoký nárůst fragmentace je způsoben
územně nekompaktním rozšiřováním zastavěných ploch v okolí městských aglomerací,
a s tím související dopravní infrastruktury, a také v důsledku výstavby dálnic a rychlostních
silnic. V letech 2000–2010 bylo v ČR zabráno při výstavbě dopravních komunikací celkem
4 590 ha zemědělské půdy a 357 ha lesní půdy. K nejvýznamnějšímu úbytku zemědělské půdy
mezi lety 2007–2012 došlo v Jihomoravském, Středočeském a Jihočeském kraji. Zábory
zemědělské půdy v těchto krajích souvisí s výstavbou dálniční komunikace, městských okruhů
a extenzivním rozvojem obytné a průmyslové výstavby. Naopak mezi kraje s nejvyšším počtem
nefragmentovaných ploch se řadí Plzeňský kraj, kde je nižší hustota silniční sítě.
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Obrázek č. 39 Vývoj fragmentace krajiny dopravou 2005-2010

Zdroj: MŽP, Evernia s.r.o.

Fragmentace říční sítě (přehrazení toků příčnými překážkami) je v ČR významným
antropogenním tlakem a má nepříznivý vliv na biologickou rozmanitost říčních ekosystémů.
K intenzivním úpravám vodních toků docházelo především v 19. a 20. století v souvislosti
s industrializací krajiny a zvýšenými nároky na využívání vodních zdrojů. V současné době mají
vliv na fragmentaci říční sítě také protipovodňová opatření. Na tocích různého řádu na území
ČR je evidováno více než 6 000 příčných překážek, zahrnujících jezové překážky vyšší než 1 m
a vodní nádrže větší než 50 ha. Na významných vodních tocích, které má ve správě s.p. Povodí
(21,3% všech vodních toků na území ČR), bylo v roce 2012 evidováno celkem 839 jezů, z toho
193 ve správě s.p. Povodí Labe, 339 ve správě s.p. Povodí Vltavy, 42 ve správě s.p. Povodí Ohře,
183 ve správě s.p. Povodí Moravy a 82 ve správě s.p. Povodí Odry.
Z důvodu rozsáhlé fragmentace říčních systémů v ČR a nutnosti zprůchodnění příčných
překážek byla vytvořena Koncepce zprůchodňování říční sítě ČR, která řadí mezi Nadregionální
prioritní biokoridory Mezinárodní povodí Labe, kde je stanoveno 11 prioritních úseků toků,
Mezinárodní povodí Odry, kde jsou vymezeny 3 prioritní úseky toků, a Mezinárodní povodí
Dunaje se 2 prioritními úseky toků. Do první etapy zprůchodňování říční sítě, která potrvá
do roku 2015, jsou zahrnuty úseky toků, jejichž zprůchodnění je začleněno do programů
opatření prvních Plánů povodí. V rámci Mezinárodního povodí Labe se jedná o 45 příčných
překážek, u Mezinárodního povodí Odry o 9 příčných překážek a v rámci Mezinárodního
povodí Dunaje o 10 příčných překážek.
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Chráněná území
Systém péče o zvláště chráněná území ČR, tedy území přírodovědecky či esteticky velmi
významná nebo jedinečná, vychází ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
kde jsou podrobně stanoveny podmínky ochrany těchto území dle jejich kategorií.
Dle § 14 zákona se zvláště chráněná území v ČR člení do 6 kategorií. Mezi velkoplošná zvláště
chráněná území náleží národní parky (NP) a chráněné krajinné oblasti (CHKO). Nejvýznamnější
jsou národní parky (jsou vyhlašovány na základně zákona o ochraně přírody a krajiny).
Na našem území jsou v současné době vyhlášeny 4 národní parky.
Obrázek č. 40 Národní parky a chráněné krajinné oblasti ČR

Zdroj: MŽP

Tabulka č. 11 Národní parky v ČR

Název národního parku

Vyhlášen

Celková rozloha [km²]

Krkonošský národní park

17. května 1963

549,69

Národní park Šumava

20. března 1991

680,64

Národní park Podyjí
Národní park České Švýcarsko

1. července 1991
1. ledna 2000

63
79,25
Zdroj: MŽP

Maloplošná zvláště chráněná území zahrnují národní přírodní rezervace (NPR), přírodní
rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP) a přírodní památky (PP).
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Na území Česka se nacházejí zvláště chráněná území o celkové rozloze 12 535,7 km2
(15% území).
Tabulka č. 12 Chráněná území v České republice
1989
Počet chráněných území
národní parky
chráněné krajinné oblasti
maloplošná chráněná území
z toho národní přírodní památky
národní přírodní rezervace
Rozloha chráněných území (tis. ha)
1)
národní parky
1)
chráněné krajinné oblasti
2)
maloplošná chráněná území
z toho národní přírodní památky
národní přírodní rezervace

1990

2000

2010

2011

1 188
1
.
.
.
.

1 248
1
22
.
.
.

2 025
4
24
1 997
101
110

2 267
4
25
2 238
107
114

2 301
4
25
2 272
112
110

39
.
.
.
.

39
1 034
.
.
.

.
.
89
3
28

119
1 087
94
4
29

120
1 087
94
4
27

Zdroj: ČSÚ, AOPK

Biodiverzita
Pro ochranu biologické diverzity na úrovni druhů je nezbytné zajistit účinnou ochranu rostlin
a živočichů, a to včetně ochrany jejich přirozených stanovišť. Tato ochrana je v ČR legislativně
zajištěna především prostřednictvím zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění, přičemž k ochraně rostlinných a živočišných druhů přispívá celá řada nástrojů
zakotvených v tomto zákoně. Specificky je stanovena obecná ochrana všech rostlinných
a živočišných druhů, samostatně ochrana volně žijících ptáků a zvláštní ochrana vybraných,
vzácných nebo vědecky a kulturně významných, druhů rostlin a živočichů. Za určitý typ ochrany
vybrané skupiny rostlin, lze považovat i ochranu dřevin a památných stromů.
Česká republika se, díky své geografické poloze, pestrosti přírodních podmínek
i kulturněhistorickému vývoji jednotlivých částí území, vyznačuje velkým bohatstvím
rostlinných (včetně hub, mechorostů a lišejníků) a živočišných druhů a jejich společenstev.
Celkem bylo u nás zaznamenáno více než 2700 druhů vyšších rostlin, 2400 druhů nižších
rostlin, 50 000 druhů bezobratlých a asi 380 druhů obratlovců.
Podle aktuálních Červených seznamů, vyjadřujících míru ohrožení jednotlivých druhů,
je v České republice v současné době ohroženo cca 34% druhů savců, 52% druhů u nás
hnízdících ptáků, 50% druhů plazů, 43% druhů obojživelníků, 43% druhů ryb, 60% druhů
vyšších rostlin a 43% mechorostů.
K ochraně druhů a především jejich stanovišť přispívají i nástroje tzv. územní ochrany
a to jak na obecné úrovni (územní systém ekologické stability, významné krajinné prvky),
tak na úrovni ochrany zvláštní (zvláště chráněná území – národní parky, chráněné krajinné
oblasti, přírodní rezervace a památky). Ochrana rostlinných a živočišných druhů a jejich
stanovišť je z velké části také cílem příslušných směrnice ES (Směrnice Rady 79/409/EHS
o ochraně volně žijících ptáků a Směrnice Rady 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť,
volně žijících živočichů a rostlin) a na jejich základě vytvářené soustavy Natura 2000 (sestávající
z tzv. evropsky významných lokalit a ptačích oblastí).
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Obrázek č. 41 Lokality Natura 2000 v ČR

Zdroj: AOPK

Lesy
Česká republika patří k zemím s vysokou lesnatostí. Lesní pozemky pokrývají 34% z celkového
území státu. Zalesňováním zemědělské půdy, resp. zemědělsky nevyužívaných půd se výměra
lesů soustavně zvyšuje. Za posledních 90 let (1920–2010) se výměra lesních pozemků v ČR
zvýšila o cca 288 tis. ha. Nejlesnatějším krajem v ČR je kraj Liberecký (42,8%), těsně
následovaný Karlovarským (42,2%), naopak nejméně lesů lze nalézt v Praze (9,4%)
a Středočeském kraji (27,2%).
Obrázek č. 42 Vývoj celkové výměry lesních pozemků 1790 – 2012

Zdroj: ÚHUL
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Podle převažujících funkcí je v ČR 76% lesů hospodářských, 21% lesů zvláštního určení
a 3% lesů ochranných. Část lesů se nachází ve zvláště chráněných územích, vymezených
v souladu s ustanoveními zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění. Celková výměra lesů
v existujících zvláště chráněných územích (ZCHÚ) s různým stupněm ochrany je přibližně 750
tis. ha, což představuje cca 28,4% z celkové výměry lesů v ČR. Plocha chráněných území
v poměru k rozloze státu a počet druhů dřevin i ptactva, včetně chráněných, mírně převyšuje
evropský průměr
Průměrné stáří dřevin v lesích dosáhlo v roce 2012 65 let, ve srovnání s rokem 1950 jsou tak
naše lesy starší průměrně o 12 let. Nejvyšší střední věk z hlavních dřevin má borovice (73 let),
nejnižší bříza (48 let). Nejvyšší průměrné stáří z monitorovaných dřevin vykazuje kosodřevina
(101 let), roste však jen na 0,26% porostní plochy českých lesů. Celková zásoba dřeva v českých
lesích se zvětšila z 307 mil. m3 v roce 1930 na 686 mil. m3 v roce 2012.

Zdravotní stav lesů
Zdravotní stav stromů je charakterizován především stupněm defoliace (obrázek 21),
která je definována jako relativní ztráta asimilačního aparátu v koruně stromu v porovnání
se zdravým stromem, rostoucím ve stejných porostních a stanovištních podmínkách.
Je to ztráta, která je způsobena především vlivem nepříznivých změn prostředí lesních
ekosystémů, jako důsledku dlouhodobého a nadměrného znečištění ovzduší různými
škodlivinami (SO2, NOx, F, Cl, O3, těžké kovy, prachové částice aj.).
Obrázek č. 43 Zdravotní stav lesních porostů

Zdroj: ÚHUL

Zdravotní stav lesa je sledován v České republice od roku 1986 v rámci mezinárodního
kooperativního programu Evropské hospodářské komise při OSN zkráceně označovaného
jako ICP Forests, který představuje jeden z nejdůležitějších evropských systémů kontroly
lesních ekosystémů.
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Postupné snižování imisní zátěže v uplynulých desetiletích mělo příznivý vliv na zdravotní stav
lesních porostů, u kterých se ovšem pozitivní změny prostředí projevují s určitým časovým
zpožděním.
Lesní porosty však stále vykazují vysokou míru defoliace, která patří mezi nejvyšší v porovnání
s ostatními evropskými zeměmi a v dlouhodobém sledování vykazuje přes určité výkyvy velmi
mírně stoupající trend. Vysoká míra defoliace je způsobena jednak tím, že imisní zátěž stále
negativně působí, i když na nižší úrovni, a jednak skutečností, že stabilita lesních ekosystémů
je dlouhodobě narušena v důsledku neúnosného působení imisí v uplynulých desetiletích.
Na zdravotní stav lesních porostů mají samozřejmě vliv i další negativní faktory biotického
i abiotického původu, z nichž některé nabývají v posledních letech stále na větším významu
(klimatické excesy, podkorní hmyz). Výrazné zlepšení defoliace bukových porostů bylo
způsobeno regenerací korun poškozených ve velkém rozsahu v roce 2011 pozdním jarním
mrazem. Na mírné zhoršení defoliace u jehličnanů měl pravděpodobně také vliv nepříznivý
průběh počasí. Průměrné měsíční teploty v období březen–září 2012 byly v porovnání
s dlouhodobým normálem nadprůměrné (odchylka v rozsahu 0,5–2,7°C) a průměrný měsíční
úhrn srážek byl při tomto srovnání ve stejném období naopak většinou podprůměrný,
dosahoval hodnot v rozmezí 38–100 % normálu (kromě července se 144%). Tento nepříznivý
poměr teploty a úhrnu srážek byl největší v březnu 2012, kdy srážky dosáhly pouze 38%
normálu a průměrná teplota byla o 2,7°C vyšší než dlouhodobý průměr. Vyšší teploty
především v nižších nadmořských výškách mají nepříznivý vliv na zdravotní stav právě
u smrkových porostů. U emisí hlavních znečišťujících látek (tuhé látky, SO2, NOx, CO, VOC,
NH3) nebyla v uplynulých deseti letech zaznamenána žádná výrazná změna, celkové emise
většiny těchto látek dlouhodobě přes určité výkyvy mírně klesají, emise tuhých látek a NH3
vykazují setrvalý stav

Hluk
Nadměrný hluk je zdrojem stresu a ruší spánek, což se může společně podílet na snížení
imunity, vyšší náchylnosti k infekčním chorobám a rozvoji některých civilizačních onemocnění
(např. alergie). Vysoká úroveň hlukové expozice může mít vliv také na sluchové i mimosluchové
orgány. Účinky na kardiovaskulární systém jsou spojovány s dlouhodobou expozicí hluku
nad 65 dB, zejména z hlediska vlivu na rozvoj ischemické choroby srdeční a vysokého krevního
tlaku. Nadměrný hluk způsobuje v západoevropských zemích ztrátu 1,5 mil. let zdravého života
ročně, což zahrnuje roky ztracené předčasným úmrtím a roky nemoci významně omezující
člověka. Podobně jako na člověka působí hluk i na živočichy, což může vést k narušení
potravních řetězců a ztrátě biodiverzity.
Hygienické limity hluku jsou stanoveny nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před
nepříznivými účinky hluku a vibrací. Mezní hodnoty hlukových ukazatelů pro účely
strategického hlukového mapování v ČR jsou dány vyhláškou č. 523/2006 Sb., o hlukovém
mapování.
Dle výsledků 1. fáze strategického hlukového mapování (SHM) je v ČR zatíženo hlukem
přesahujícím hygienické limity celkem 258,8 tis. lidí (2,5% obyvatel) z pohledu celodenní
hlukové zátěže a 319, 6 tis. lidí (3% obyvatel) v noci. Hodnoty se vztahují k indikátorům Lden
nad 70 dB a Ln nad 60 dB.
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Obrázek č. 44 Počet obyvatel ČR žijících v jednotlivých kategoriích hlučnosti dle indikátorů Lden a Ln, součet ze
všech zdrojů a oblastí [tis. osob], 2010

Zdroj: MŽP, NRL, ZÚ se sídlem v Ostravě

Zhruba 40% z celkového počtu osob obtěžovaných nadlimitním hlukem žije v Praze, okolo 10 %
v Brně a Ostravě a dalších 40% v blízkosti frekventovaných silničních komunikací mimo městské
aglomerace. Celodenní hladině hluku přesahující 55 dB je v ČR vystaveno přibližně 2,3 mil. lidí,
což je 22% populace. Je však třeba zdůraznit že tyto výsledky nepostihují menší městské
aglomerace (např. Plzeň, Ústí n. L.), dopravně méně zatížené silnice a železnice a také menší
letiště. Komplexní pohled na situaci o stavu hlučnosti a také pravděpodobně vyšší hodnoty
počtu obyvatel vystavených nadměrné hlukové zátěži poskytne 2. fáze SHM44, jejíž výsledky
budou k dispozici postupně v letech 2013–2014, dle stavu k roku 2012.
Hlavním zdrojem hluku je jednoznačně silniční doprava, která se podílí na celkovém počtu lidí
zasažených nadměrným hlukem v ČR více než 90%. Provoz na komunikacích je převažujícím
zdrojem hluku i ve velkých aglomeracích. V Praze se na celodenním obtěžování hlukem podílí
87%, zbylých zhruba 12 tis. lidí v Praze obtěžuje hluk z železnic. V nočních hodinách je provoz
na komunikacích téměř jediným zdrojem nadměrné hlukové zátěže v Praze i v Brně. Letiště
Václava Havla v Praze způsobuje nadměrnou hlukovou zátěž 1 600 obyvatelům celodenně
a 1 900 v noci (pro leteckou dopravu platí nižší hlukové limity 60 a 50 dB), a to zejména
v obcích za hranicemi Prahy. V Brně je to zhruba 500 lidí v noci. V Ostravě větší počet lidí
obtěžuje nadměrným hlukem kromě silniční dopravy i průmysl, konkrétně jde v noci
o 3% hlukem zatížených obyvatel, tj. zhruba 1 000 osob.
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Obrázek č. 45 Struktura zdrojů hluku přesahujících mezní hodnoty v aglomeracích Praha, Brno a Ostrava [%], 2010

Zdroj: MŽP, NRL, ZÚ se sídlem v Ostravě

Mimo městské aglomerace je situace zatím popsána pouze v blízkosti silnic s velkou intenzitou
dopravy (více než 6 mil. vozidel ročně), kam patří zejména rychlostní komunikace a silnice
1. třídy, a dále u hlavních železničních tratí. V těchto oblastech způsobuje silniční doprava
nadlimitní hlukovou zátěž celkem 93 tis. obyvatel celý den a 128 tis. v noci. V obcích, kterými
buď přímo prochází hlavní silnice či rychlostní komunikace, nebo leží v její blízkosti, je hlukem
z intenzivní tranzitní dopravy zatížen podstatně větší podíl osob než v městských aglomeracích.
Nejhůře na tom jsou obce Ostrovačice (Jihomoravský kraj), Polom (Olomoucký kraj) a Slavníč
(Kraj Vysočina), kde je nadlimitním hlukem z dopravy obtěžováno více než 50% obyvatel.
Nadměrná hlučnost může v zasažených lokalitách způsobovat kromě zdravotních rizik
i socioekonomické dopady, mezi které patří pokles ceny nemovitostí a změna sociální struktury
obyvatelstva.
Z výsledků SHM je možné zjistit i počet budov zasažených nadměrným hlukem. V ČR je celkem
46 zdravotnických zařízení exponovaných nadměrnému hluku ve dne (65 v noci) a 175 škol.
Z toho se v Praze nachází 14 nemocnic a 36 škol. Celkem je v ČR nadměrným hlukem dotčeno
cca 30 tis. obytných domů ve dne a 42,5 tis. domů v noci. Vyšší počet objektů v noci vyplývá
z přísnějších hlukových limitů, nikoliv z vyšší hlukové zátěže.

Materiálová spotřeba
Domácí materiálová spotřeba (Domestic Material Consumption, DMC) v ČR se v roce 2011
zvýšila ve srovnání s předchozím rokem o 5,6% na 177 mil. tun po období poklesu v letech
2008-2010. Úroveň materiálové spotřeby v roce 2011 byla na 60% hodnoty z roku 1990, zátěž
životního prostředí spojená s čerpáním přírodních zdrojů a spotřebou materiálů je tedy
v současnosti výrazně nižší než na začátku 90. let. Po roce 1994 však již materiálová spotřeba
neklesá, vývoj je charakteristický fluktuacemi oběma směry dle vývoje ekonomiky, těžby
surovin a zahraničního obchodu ČR s komoditami. Ve srovnání s rokem 1995 byla v roce 2011
DMC nižší o cca 0,5%, vůči roku 2000 o 1,7% a ve srovnání s rokem 2005

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 79

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území

poklesla DMC o 5,8%.
Obrázek č. 46 Domácí materiálová spotřeba a její komponenty, ČR [mil. t]

Legenda:

Domácí materiálová
spotřeba

Domácí užitá těžba

Dovozy

Vývozy

Zdroj: MŽP, CENIA, ČSÚ, UK-COŽP

Hodnota domácí užité těžby (Domestic Used Extraction, DEU) přímo odpovídá zátěži
a dopadům, které souvisí s těžbou obnovitelných a neobnovitelných zdrojů. V případě
obnovitelných zdrojů se jedná např. o snižování biodiverzity v důsledku produkce biomasy
ve velkoplošných agroekosystémech a o eutrofizaci vod v důsledku nadměrného užívání
průmyslových hnojiv. V případě neobnovitelných zdrojů jde zejména o strukturální změny
v krajině spojené s těžbou nerostných surovin. V ČR domácí užitá těžba kopíruje DMC. Mezi
roky 2002–2007 došlo k jejímu nárůstu o 13,3%, v letech 2007-2010 DEU poklesla o 14,1%
zejména díky poklesu těžby neobnovitelných zdrojů o 16,3%. V roce 2011 byl zaznamenán
opětovný nárůst užité těžby o 5,5% ovlivněný růstem těžby obnovitelných i neobnovitelných
zdrojů. U neobnovitelných zdrojů se jednalo zejména o hnědé uhlí, jehož těžba narostla
o cca 3 mil tun.
Vývoj celkové DMC v posledních 10 letech nejvíce ovlivnil vývoj spotřeby stavebních
nerostných surovin, uhlí a výrobků z uhlí a v posledních letech i biomasy. Stavební nerostné
suroviny zaujímají od roku 1998 největší podíl na DMC (cca 37% v roce 2011), po roce 2000
jejich spotřeba značně kolísala ve vazbě na vývoj stavebnictví.
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Obrázek č. 47 Domácí materiálová spotřeba a její komponenty, ČR [mil. t]

Legenda:

Rostlinná biomasa určená
na výživu
Rostlinná a živočišná
krmiva

Stavební nerostné suroviny
Průmyslové nerostné
suroviny

Uhlí a produkty z uhlí
Ropa a produkty z ropy

Zemní plyn a produkty ze
zemního plynu
Ostatní
Položka "Ostatní" zahrnuje živočišnou biomasu určenou k výživě, ostatní biomasu a ostatní
Poznámka:
fosilní paliva a produkty.
Dřevo a produkty ze dřeva

Rudy a produkty z kovů

Zdroj: MŽP, CENIA, ČSÚ, UK-COŽP

Nejvyšších hodnot dosáhla spotřeba stavebních surovin v letech 2006-2008, v následujících
letech prudce poklesla (mezi roky 2006 - 2011 o cca 12 mil. tun) a tento pokles byl hlavní
příčinou klesajícího trendu celkové DMC v tomto období. V roce 2011 spotřeba stavebních
surovin pouze nevýrazně stoupla o 1,7 mil. tun (2,7%).
Spotřeba fosilních paliv se na materiálové spotřebě ČR v roce 2011 podílela celkově cca 40%.
Spotřeba uhlí po roce 2000 stagnovala na hodnotách mezi 55-60 mil tun za rok,
po přechodném propadu spotřeby v období 2009-10 spotřeba uhlí v roce 2011 meziročně
narostla o 6,8% (cca 2,9 mil. tun) a tento nárůst zásadním způsobem ovlivnil meziroční vývoj
celkové DMC v roce 2011. Spotřeba ropy po kladném výkyvu v letech 2005-8, kdy dosáhla
téměř 10 mil. tun, postupně klesá a odráží tak situaci v dopravě, kde je zaznamenáván pokles
spotřeby benzínu. V meziročním srovnání spotřeba ropy v roce 2011 poklesla o 6,5%
(0,6 mil. tun). Vývoj spotřeby zemního plynu neměl po roce 2000 výraznější trend,
zaznamenával pouze výkyvy ovlivněné teplotními podmínkami topných sezon. Po roce 2009
však spotřeba zemního plynu zřetelně narůstá na nejvyšší hodnotu 8,1 mil. tun v roce 2011
(meziročně o 6,4%) což vzhledem k spíše nadprůměrným teplotám v topné sezoně 2010/2011
vypovídá o postupné plynofikaci obcí a o vyšším využívání zemního plynu pro vytápění
domácností.
Meziroční nárůst spotřeby biomasy v roce 2011 činil 12,8% (cca 2,6 mil. tun) a společně
s rostoucí spotřebou uhlí se nejvíce podílel na rostoucí celkové DMC v roce 2011. Spotřeba
rostlinné biomasy určené pro výživu v roce 2011 výrazně stoupla o 2,2 mil. t, tj. o 44%, zásadní
podíl na tomto růstu měl vývoj produkce obilovin. I tak se ale potravinářských plodin
spotřebovává v ČR v současné době pouze zhruba polovina ve srovnání se závěrem 90. let
minulého století. Spotřeba rostlinných krmiv, které tvoří největší položku celkové DMC
z obnovitelných zdrojů (cca 11 mil. tun, tj. 6 %), oproti roku 2010 vzrostla o 1,5 mil t (16 %),
dlouhodobě je její vývoj stagnující. Podobně stagnující je spotřeba dřeva, která zaznamenala
v roce 2011 pokles o cca 1 mil. tun, těžba dřeva v posledních letech klesá, zejména pokud jde
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o jehličnaté dříví. Podíl obnovitelných zdrojů na DMC je dlouhodobě nízký, v roce 2011 se však
zvýšil o 0,8 procentního bodu na 13,2%.
Objem mezinárodního obchodu ČR se surovinami stoupá, v letech 2006-2011 se dovozy zvýšily
o 10,6% (6,8 mil. t) a vývozů o 19,4% (10,6 mil. t). Bilance zahraničního obchodu, tj. rozdíl mezi
dovozy a vývozy, byla v roce 2011 cca 5 mil. tun. Celkově kladná bilance zahraničního obchodu
vypovídá o materiálové závislosti na zahraničí o přesunu environmentální zátěže spojené
s těžbou některých surovin do zahraničí.
Podíl dovozu na DMC, který měří materiálovou závislost na zahraničí, mezi lety 1991 až 2010
znatelně vzrostl, z 9,8% v roce 1991 na 39,7% v roce 2011, přičemž mezi lety 2000 a 2011 došlo
k nárůstu o 14,9 procentního bodu, v posledním sledovaném roce podíl dovozů na DMC o 0,4
procentního bodu poklesnul.
Materiálovou soběstačnost ČR u jednotlivých komodit je možné posoudit prostřednictvím
porovnání DEU a DMC. Například u hnědého uhlí byl v roce podíl DEU na DMC 102%, ČR
má malé přebytky hnědého uhlí které vyváží, u ropy a zemního plynu se jednalo o cca 2%,
což značí téměř úplnou materiálovou závislost na zahraničí. Vyšší DEU než DMC a tedy
nadprodukci má ČR rovněž v případě stavebních nerostných surovin (102%) a výraznou pokud
jde o biomasu (cca 150%), naopak značná závislost na zahraničí je u kovových rud, ČR těží
pouze uranovou rudu, ostatní rudy (hlavně železnou rudu) dováží a podíl domácí užité těžby
na DMC je tak pouze 2,6%.

Průmysl
Průmysl v ČR tvoří přibližně 30 % HDP (struktura průmyslové výroby v roce 2012 – obrázek
č. 48), a je tudíž jedním z rozhodujících zdrojů ekonomiky ČR. Vzhledem k životnímu prostředí
je však významným producentem širokého spektra emisí znečišťujících látek a odpadních
produktů a spotřebovává neobnovitelné zdroje energie i surovin. Toto odvětví národního
hospodářství má proto významný vliv na životní prostředí, a to zejména v oblastech, kde jsou
velké průmyslové podniky soustředěny (kraje Moravskoslezský, Ústecký, Středočeský).
V období 2000–2012 průmyslová produkce v ČR nezvyšovala negativní dopady na životní
prostředí.
V roce 2012 pokračovalo zpomalování průmyslové produkce z roku 2011. V prvním pololetí
průmyslová produkce rostla, ve druhém pololetí však začala klesat. Po dvou letech růstu nastal
celkově v roce 2012 meziroční pokles průmyslové produkce, který činil 0,8%. Nepříznivý vývoj
byl ovlivněn oslabením průmyslu v eurozóně, což se vlivem vzájemné vazby odrazilo i na vývoji
průmyslové produkce v ČR. Dalším faktorem omezujícím růst je slabá domácí poptávka,
zejména domácnosti postupně snižovaly svoji spotřebu.
Stavební produkce v České republice v roce 2012 meziročně klesla o 6,5%. Stavebnictví tak již
čtvrtý rok vykazuje záporné hodnoty. Ve srovnání s konjukturálním rokem 2008 stavební
produkce poklesla o 17%. Přetrvávajícím problémem zůstala nízká poptávka z veřejného
sektoru (stavba železnic, silnic atd.), který se na růstu odvětví v minulých letech významně
podílel. Nejcitelnější propad nastal u inženýrského stavitelství, které se potýkalo s úspornými
opatřeními. Nevýrazná je též poptávka ze strany podnikatelského sektoru a domácností,
investiční rozhodnutí jsou odkládána na příznivější dobu. Bytová výstavba byla rovněž silně
utlumena, bylo zahájeno o 13,4% výstavby bytů méně, naopak jejich dokončování se zvýšilo
o 3,0%. V roce 2012 pozemní stavitelství meziročně kleslo o 3,4 %, inženýrské stavitelství
se propadlo o 13,6%.
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Obrázek č. 48 Struktura průmyslové výroby ČR (%), 2012

Zdroj: ČSÚ

Průmyslová odvětví spotřebovávají významné množství přírodních zdrojů, které slouží
jako suroviny pro výrobu materiálů a zdroje energie. Těžba surovin narušuje krajinný ráz,
ovlivňuje kvalitu, množství a hladinu podpovrchové vody v těžebních lokalitách. V okolí
těžených ložisek dochází ke zvýšené prašnosti a hlučnosti nejen vlivem samotné těžby,
ale i vlivem dopravy velkého množství materiálu. Tyto faktory potom ovlivňují okolní
ekosystémy i obyvatelstvo. Dochází k úhynu či migraci živočichů a rostlin, které se změnám
nepřizpůsobí. Některé těžební projekty naopak mohou být pro biologickou rozmanitost
dokonce přínosem, neboť dávají vzniknout cenným ekologickým nikám.
V průmyslových oblastech dochází k zvýšenému znečištění životního prostředí, zejména
ovzduší, a to jak běžně sledovanými látkami, tak specifickými látkami spojenými s konkrétní
průmyslovou výrobou. Prokazatelným následkem zhoršené kvality ovzduší je zvýšená
nemocnost, výskyt alergií, astmatu, respiračních a srdečních potíží, nádorových onemocnění,
snížení imunity atd. Hluková zátěž má vliv na nervovou soustavu člověka i živočichů.
Průmysl též produkuje, dováží a zpracovává chemické látky, směsi a výrobky, jejichž obsah
nemá vždy známé vlastnosti vzhledem k toxicitě pro životní prostředí i pro člověka.
V období hospodářské krize v letech 2008–2009 se pokles průmyslové výroby projevoval
i poklesem emisí znečišťujících látek z tohoto sektoru. V roce 2010 v souvislosti s oživením
průmyslu některé emise zaznamenaly přechodný nárůst. V roce 2011 opět celkové emise
z průmyslu, v souladu s klesající křivkou průmyslové produkce, zaznamenávají pokles,
a to u většiny sledovaných látek. Jedinou výjimkou jsou emise CO, u kterých došlo
k meziročnímu nárůstu o 2,4%. U všech ostatních sledovaných látek byl zaznamenán poměrně
významný pokles: PM2,5 o 23,3%, PM10 o 18,9%, NOx o 14,1%, SO2 o 12,5% a VOC o 7,2%.
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Obrázek č. 49 Index průmyslové produkce

Zdroj: MŽP, ČSÚ

Energetická náročnost
Dopady vysoké energetické náročnosti na lidské zdraví a ekosystémy jsou značné. Výroba
většího množství energie způsobuje vyšší emise znečišťujících látek a skleníkových plynů.
Z veřejné a průmyslové energetiky pochází více než 65% celkových emisí skleníkových plynů.
Energetika se dále podílí na 79% emisí SO2, 47% NOx a 15% PM10. V podmínkách ČR to souvisí
s vysokým podílem uhlí na primárních energetických zdrojích (PEZ). Vlivem emisí skleníkových
plynů přispívá energetika ke změně klimatu (častější výskyt hydrometeorologických extrémů –
vln sucha, povodní či extrémních teplot), emise znečišťujících látek přispívají k defoliaci lesů
a k narušení krajiny. Znečištěné ovzduší má vliv na častější výskyt respiračních potíží, alergií,
astmatu či snížení imunity a na zvýšení úmrtnosti obecně.
Energetická náročnost v průmyslu roku 2000 významně klesá. Zatímco v roce 2000 byla
energetická náročnost průmyslového sektoru 699 MJ.tis. Kč-1, v roce 2011 byla již 327 MJ.tis.
Kč-1 (počítáno podílem konečné spotřeby energie v průmyslu a HPH tohoto sektoru). Tento
trend je příznivý pro životní prostředí, neboť vyšší spotřeba energie znamená i vyšší zátěž
životního prostředí při její výrobě. V roce 2011 meziročně mírně vzrostla HPH v průmyslovém
sektoru, avšak výrazně zde poklesla spotřeba energie (o 6,2%). Energetická náročnost
průmyslu tak celkově poklesla o 12,2%. Důvodem poklesu energetické náročnosti průmyslu
je zavádění moderních technologií, BAT a opatření k energetickým úsporám.
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Obrázek č. 50 Energetická náročnost HDP v ČR [index, 2000 = 100], 2000 – 2012

Zdroj: MŽP, MPO, ČSÚ

Energetická náročnost představuje množství energie potřebné k zajištění daného objemu
výroby, dopravy či služeb. Odpovídá tedy nárokům, které klade dané odvětví na spotřebu
energie. Cílem je dosáhnout co největší produkce a zajištění rozsahu a kvality služeb
při co nejnižších nárocích na energetické zdroje.
V ČR energetická náročnost hospodářství dlouhodobě klesá. Dochází k tomu obecně vlivem
růstu ekonomiky (HDP), ale také díky zvyšujícímu se podílu výrob s nižší energetickou
náročností, využívání BAT, zateplování budov, či úsporám v domácnostech. Vzhledem k tomu,
že tento relativní ukazatel se získá podílem spotřeby energie a hodnoty HDP, k jeho poklesu
dochází, pokud je ve sledovaném období změna spotřeby energie nižší než změna HDP.
V ideálním případě, pokud HDP roste a spotřeba energie klesá (tzv. absolutní decoupling).
V letech 2008–2009 ovlivnila finanční a hospodářská krize i energetickou náročnost
hospodářství. Došlo k poklesu HDP i spotřeby primárních energetických zdrojů, ale v takovém
poměru, že se energetická náročnost hospodářství po větším propadu zase přechodně zvýšila.
Od roku 2010 však energetická náročnost hospodářství pokračuje v trvalém mírném poklesu.
V roce 2012 meziročně mírně poklesla spotřeba PEZ (o 2,3%), ale také HDP (o 1,2%).
Energetická náročnost hospodářství tedy dosáhla 498,8 GJ.tis. Kč-1 (s.c.r. 2005) a meziročně
se tak snížila o 1,1%. V dlouhodobějším měřítku od roku 2000 (kdy tato hodnota dosáhla
661,8 GJ.tis. Kč-1) nastal celkový pokles energetické náročnosti o 24,6%.
Spotřeba PEZ v ČR meziročně od roku 2000 vytrvale rostla o 0,7 až 5,6%. V roce 2006 byl tento
trend přerušen a spotřeba PEZ začala kolísat. V roce 2007 dosáhla spotřeba PEZ nejvyšší
hodnoty za celé sledované období od roku 2000. Od tohoto roku má sestupnou tendenci.
V roce 2012 nastal meziroční pokles spotřeby PEZ o 2,3%, její hodnota dosáhla 1784,4 PJ.
Ve struktuře PEZ lze od roku 2000 zaznamenat klesání spotřeby pevných paliv,
které je vyvažováno nárůstem spotřeby kapalných paliv a výrobou energie v jaderných
elektrárnách. Roste také množství energie získané z obnovitelných zdrojů. Podíl spotřeby
pevných paliv je však stále převažující, v roce 2012 zaujímal 40,9% z celkového množství PEZ.
Kapalná paliva mají podíl 20,4%, prvotní teplo z jaderných elektráren 18,5% a plynná paliva
15,9%. Prvotní elektřina (kterou představuje elektřina vyrobená ve vodních elektrárnách bez
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přečerpávacích vodních elektráren, větrných a fotovoltaických elektrárnách plus saldo dovozu
a vývozu elektřiny) dosahuje díky započítané vyvezené elektřině do zahraničí dokonce
záporných hodnot (-2,5% v roce 2012). Teplo z obnovitelných zdrojů každoročně zvyšuje svůj
význam, v roce 2012 představovalo 6,7%, což představuje oproti roku 2000 více než
dvojnásobný podíl (v roce 2000 činilo 3,1%).
Zvýšení podílu prvotního tepla a elektřiny na celkové spotřebě lze vysvětlit rozšířením výroby
energie v jaderných elektrárnách, výraznou finanční podporou OZE a účinností evropského
systému obchodování s emisemi skleníkových plynů (EU ETS), který vede k vyššímu využití
bezemisních zdrojů (těch, které neprodukují skleníkové plyny).
Největší podíl na energetické náročnosti hospodářství v sektorovém členění zaujímají sektory
dopravy, zemědělství a průmyslu. Zatímco energetická náročnost průmyslu se dlouhodobě
snižuje (v letech 2000–2011 pokles o 52,3%), energetická náročnost v dopravě spíše rostla
a v posledních pěti letech kolísá. V roce 2011 byl zaznamenán meziroční nárůst energetické
náročnosti dopravy o 3,7%, u průmyslu pokles o 12,2%. Energetická náročnost dopravy
je oproti ostatním odvětvím vysoká, neboť je zde započítána i individuální automobilová
doprava, která nevytváří žádnou přidanou hodnotu do národní ekonomiky. Podíl této
individuální dopravy činí přibližně 53%.

Zemědělství
Zemědělství včetně lesnictví a rybolovu a zaměstnává přibližně 4% obyvatelstva ČR. Podíl
zemědělství na HDP ČR dosahuje přibližně 3%. V ČR je hlavním orgánem, který vytváří
podmínky pro zemědělskou a potravinářskou výrobu, Ministerstvo zemědělství. Jelikož je však
ČR od roku 2004 členem Evropské unie, řídí se její zemědělská politika i dle pravidel Společné
zemědělské politiky.
Jedním z hlavních témat současné zemědělské politiky je řešení negativních dopadů
zemědělství na krajinu a životní prostředí. Do této problematiky patří i ochrana půdy před
znečištěním souvisejícím se zemědělskou činností. Národní akční plán ke snížení používání
pesticidů v ČR přijatý v roce 2012 byl připraven na základě požadavku směrnice Evropského
parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem
používání optimálního minima pesticidů. Národní akční plán si klade za hlavní cíle omezení rizik
vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí,
ochrany vod a ochrany životního prostředí, a optimalizaci využívání přípravků bez omezení
rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů. Národní akční plán a uvedená
směrnice mají úzkou návaznost na opatření v oblasti ochrany vod.
Ke zhoršování kvality půdy dochází nejen při nevhodném používání zemědělských přípravků,
ale i při lokální kontaminaci chemikáliemi z havárií, při únicích kontaminovaných vod,
vypouštění odpadů přímo do půdy, výluhem ze skládek apod. Nadměrné či nevhodné
používání minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin přispívá ke zhoršování kvality
půdy, způsobuje pokles biodiverzity půdních mikroorganismů, ovlivňuje jakost povrchových
i podzemních vod, narušuje rovnováhu ekosystémů a zasahuje do potravního řetězce živočichů
včetně člověka. Do půdy se dostávají i rizikové prvky a látky, které přímo nesouvisí
se zemědělskou činností, ale např. s průmyslovou výrobou. Řada látek se v půdě váže na půdní
částice a akumuluje se v ní po velmi dlouhou dobu. K uvolňování těchto částic pak dochází
při erozi půdy. Prostřednictvím potravního řetězce se pak mohou tyto často zdraví ohrožující
látky dostat dále do potravin. Vymýváním znečišťujících látek (především dusičnanů) dochází
ke kontaminaci zdrojů pitné vody.
Celková spotřeba minerálních hnojiv po roce 1990 výrazně klesla. Zatímco v druhé polovině
80. let dosahovala celková spotřeba čistých živin dodaných minerálními hnojivy v průměru
223,8 kg na ha zemědělské půdy za rok, v roce 1995 to bylo již jen 82,8 kg.ha-1. Od roku 2000
se celková spotřeba minerálních hnojiv začala opět zvyšovat.
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Obrázek č. 51 Vývoj spotřeby minerálních hnojiv v ČR [kg.ha-1], 2000–2012

Zdroj: MŽP, MZe

V roce 2012 dosahovala aplikace hnojiv 117,6 kg.ha-1 čistých živin, což představovalo pokles jen
o 0,8% oproti roku 2011, kdy bylo dosaženo maximální spotřeby období let 2000 - 2012.
Hlavním důvodem tohoto snížení v aplikaci minerálních hnojiv bylo sucho, které postihlo
některé oblasti republiky a zemědělci tudíž některé plodiny nehnojili. Nárůst spotřeby byl
výrazně narušen pouze v letech 2003 a 2009. V roce 2003 byla nižší spotřeba hnojiv
způsobena, obdobně jako v roce 2012, snížením aplikace v důsledku sucha. Výrazný pokles
spotřeby v roce 2009 (o 38,5%) byl zapříčiněn vysokou cenou zejména fosforečných
a draselných hnojiv a nízkými realizačními cenami zemědělských produktů28. Následné
razantní zvýšení aplikace minerálních hnojiv v letech 2010 a 2011 bylo způsobeno zejména
očekáváním nadprůměrné sklizně zemědělských plodin.
Z hlediska vývoje spotřeby jednotlivých kategorií minerálních hnojiv je spotřeba fosforečných
a draselných hnojiv víceméně konstantní a pohybuje se v průměru okolo 12 kg.ha-1 (v obsahu
P2O5 – oxidu fosforečného) u fosforečných hnojiv a 8 kg.ha-1 (v obsahu K2O – oxidu
draselného) u draselných hnojiv. Spotřeba draselných hnojiv se oproti roku 2011 nezměnila,
fosforečných hnojiv se spotřebovalo o 8,0% méně. Na růstu celkové spotřeby minerálních
hnojiv se podílí spotřeba dusíkatých hnojiv (hodnoty uvedeny v obsahu N – dusíku),
která v letech 2011 a 2012 (100,7 a 98,9 kg.ha-1) dokonce přesahuje průměrné hodnoty z let
1986-1990 (58,9 kg.ha-1). Spotřeba hnojiv obecně závisí především na teplotních a srážkových
podmínkách, intenzitě zemědělské činnosti a pěstovaných plodinách. Limitujícím faktorem
spotřeby hnojiv jsou pak finanční možnosti hospodařících subjektů.
Spotřeba přípravků na ochranu rostlin je ovlivňována aktuálním výskytem chorob a škůdců
plodin v daném roce, který se mění podle průběhu počasí během roku, zejména teplotou
vzduchu a srážkami. V období 2000–2012 stoupla spotřeba přípravků na ochranu rostlin
o 32,9%, v roce 2012 oproti předchozímu roku o 2,2%. Důvodem byl střední až silný výskyt
chorob a škůdců v pěstovaných zemědělských plodinách, ovlivněný teplotně nadnormálním
rokem 2012 a srážkově deficitními jarními měsíci. V roce 2012 bylo celkem aplikováno
5 718 tis. kg účinných látek obsažených v přípravcích na ochranu rostlin. Největší podíl
na celkové spotřebě měly herbicidy a desikanty (50,3 %), dále fungicidy a mořidla (24,0 %)
a regulátory růstu (15,2 %).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 87

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Základní charakteristiky stavu životního prostředí v dotčeném území
Obrázek č. 52 Vývoj spotřeby přípravků na ochranu rostlin v ČR [tis. kg účinné látky], 2000–2012

Zdroj: MŽP, MZe

Spotřeba vápenatých hmot na zemědělské půdě v roce 2012 činila 201,0 tis. t a ve srovnání
s předcházejícím rokem stoupla o 16,2%. Po trvalém poklesu spotřeby vápenatých hmot
od poloviny devadesátých let se jejich aplikace v letech 2007–2009 výrazně zvýšila. Tento
nárůst je pravděpodobně způsoben lepšími finančními možnostmi zemědělců a osvětou.
Vzhledem k poklesu používání vápenatých hmot v minulých letech roste podíl zemědělských
půd se zvýšenou aciditou, nicméně vzhledem k postupnému růstu aplikace vápenatých hmot
lze očekávat opětovný pokles acidity zemědělských půd.
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2.4 Pravděpodobný vývoj životního prostředí bez provedení koncepce
Z hlediska vývoje životního prostředí bez provedení koncepce Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 – 2024 lze očekávat zhoršení situace v rámci odpadového hospodářství, produkce
odpadů, nakládání s odpady, třídění odpadů a možnosti využití odpadů.

Dále lze očekávat:
 absenci vize ochrany životního prostředí jako příležitosti pro přiměřený růst
hospodářství a rozvoj občanské společnosti;
 rizika pro zdraví obyvatelstva v důsledku zvyšujícího se znečištění životního prostředí;
 zhoršení návyků a životního stylu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí
a odpadovému hospodářství;
 absenci důležité informační podpory o problematice odpadů, včetně absence zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů
a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou
životního prostředí;
 nízkou podporu nízkoodpadových a inovativních technologií šetřících vstupní suroviny
a materiály;
 prolongaci neřešení problematiky odpadů z potravin;
 zvýšení užívání nevyhovujících způsobů odstraňování odpadu (zejména skládkováním)
na úkor omezování vzniku, případně využití a recyklace odpadu;
 absenci podpory preventivních nástrojů ochrany přírody a krajiny ve vztahu
k odpadovému hospodářství;
 absenci koordinované podpory včetně realizace environmentální výchovy osvěty
a vzdělávání v oblasti odpadového hospodářství.
 přetrvávání nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví
a životní prostředí;
 neřešení otázky využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a předchodu
na oběhové hospodářství;
 neefektivní řešení nakládání a materiálového využívání nebezpečných odpadů;
 stíženější řešení odstraňování starých ekologických zátěží;
 absence efektivních kroků k využívání a opětovnému použití elektroodpadu;
 absence efektivních kroků u problematiky tříděného sběru odpadních pneumatik;
Při neprovedení jednotlivých cílů, zásad a k nim definovaným opatřením se předpokládají
přímé negativní dopady zejména na úroveň množství produkce odpadů a omezování
negativního vlivu nakládání s odpady na životní prostředí a zdraví. Důsledkem nerealizace
koncepce může být extenze zakládání a výskytu černých skládek, což může významně
ovlivňovat veškeré jak živé, tak neživé složky životního prostředí. Jedná se především
o nepřímé vlivy na složky životního prostředí půda, voda, horninové prostředí, méně pak biota,
ovzduší a klima.
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3. Charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být
provedením koncepce významně zasaženy
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je zpracováván pro území celé České republiky,
a to v rámci nomenklatury územních statistických jednotek (NUTS I) CZ 0. Z hlediska jeho
realizace je možné předpokládat potenciální vliv provádění jednotlivých cílů, zásad a opatření
na celém území České republiky. Z hlediska implementace strategického dokumentu lze
předpokládat převážně vliv pozitivní. Dopady realizace Plánu odpadového hospodářství ČR
2015- 2024 se mohou lišit dle kontextu plněných specifických cílů a realizace z nich
vyplývajících zásad a opatření. Mezi další faktory, které mohou určovat míru impaktu lze
považovat i absorpční kapacitu dotčených lokalit a jejich sensitivitu. Vzhledem k působnosti
koncepce lze za charakteristiky životního prostředí v oblastech, které by mohly být provedením
koncepce významně zasaženy, považovat charakteristiky životního prostředí celé České
republiky. Tyto charakteristiky byly podrobně popsány v kapitole 2. Informace o současném
stavu životního prostředí v dotčeném území a jeho pravděpodobný vývoj bez provedení
koncepce.
Na základě provedeného vyhodnocení (viz zejména kapitoly 5 a 6) a jeho závěrů
se nepředpokládá, že by prováděním Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 byly
v rámci České republiky určité oblasti, jež by mohly být provedením koncepce významně
nepříznivě zasaženy či poškozovány.
Mezi hodnocené oblasti s omezenou absorpční kapacitou a zvýšenou senzitivitou patří
zejména regiony se zvláště zhoršeným stavem životního prostředí. Z analýzy stavu životního
prostředí dotčených oblastí České republiky vyplynulo, že negativní ovlivnění některých složek
životního prostředí, zejména případné ovlivnění kvality ovzduší v Moravskoslezském, Ústeckém
kraji a v Praze a ovlivnění akustické (hlukové) situace hlukem v centrech měst při nejvíce
zatížených komunikacích, mají potenciální rizikový vliv na životní prostředí a zdraví obyvatel.
V této souvislosti je nejvíce zatížené oblasti nutno považovat za území, v němž je potřeba
věnovat pozornost jak potenciálně negativním, tak především možným pozitivním dopadům
provádění koncepce, které by umožnily tuto situaci zlepšit.
Dále lze za oblasti, které mohou být provedením koncepce významně zasaženy považovat
území se zvýšenými požadavky na ochranu přírody a krajiny. Jedná se především o zvláště
chráněná území a území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí soustavy lokalit
NATURA 2000 dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
Jde také o další cenná území (přírodní parky, prvky ÚSES, významné krajinné prvky).
Závěrem lze uvést, že k ochraně případně dotčených lokalit při případné realizaci projektů,
jež by mohly tyto regiony poškodit či devastovat, jsou v rámci SEA vyhodnocení Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 definována kritéria pro výběr projektů,
která by při jejich uplatňování v rámci výběru projektů měla omezit případná environmentální
rizika.
Další možností preventivní ochrany proti provádění potenciálně nevhodných záměrů
v oblastech, které by mohly být jejich realizací významně zasaženy (v této souvislosti
jsou myšleny především oblasti s více znečištěním životním prostředím a lokality náležící pod
opatření vyplývající ze zákona o ochraně přírody a krajiny) je samostatné posouzení vlivů
aktivit (záměrů) na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, nebo „naturové“ hodnocení podle zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
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4. Veškeré současné problémy životního prostředí, které jsou významné
pro koncepci, zejména vztahující se k oblastem se zvláštním významem
pro životní prostředí (např. oblasti vyžadující ochranu podle zvláštních
právních předpisů)
4.1 Problémy životního prostředí, které jsou významné pro koncepci
Na základě detailní analýzy stavu životního prostředí České republiky byly stanoveny klíčové
problémy životního prostředí. V rámci přehledu jsou uvedeny hlavní problémy životního
prostředí, které jsou významné na národní úrovni. Skupina hlavních okruhů byla definována
na základě analýzy existujícího stavu a vývojových trendů jednotlivých jevů a složek životního
prostředí. Stávající výčet bude doplněn na základě dalšího průběhu posuzování, vyjádření
veřejnosti, nevládních organizací i orgánů veřejné správy.
Ovzduší


Emise skleníkových plynů z výroby elektřiny a tepla neklesají a udržují se na úrovni let
1990 a 2000. Emisní náročnost ČR je o více než 70% vyšší než v EU27.



Přes pokračující pokles emisí od roku 2000 se kvalita ovzduší na území ČR nezlepšuje,
to se týká zejména oblastí s překročenými imisními limity, mezi které patří zejména
Moravskoslezský kraj. Opakovaně dochází k překračování imisního limitu
pro suspendované částice, benzo(a)pyrenu a přízemního ozonu.



Za alarmující lze pokládat současné překračování zejména 24hodinových imisních
limitů suspendovaných částic PM10 a imisních limitů benzo(a)pyrenu a PM2,5, zejména
v souvislosti s jejich závažnými zdravotními dopady. Je předpoklad, že i v obcích,
kde se imise neměří, mohou být koncentrace těchto látek zvýšené a i nadlimitní,
zejména vlivem emisí z lokálních zdrojů (vytápění domácností) a dopravy.



K překročení imisního limitu pro NO2 dochází v dopravně zatížených oblastech, lokálně
byl překročen imisní limit pro benzen.



Meziročně došlo v roce 2012 k zvýšení koncentrace některých sledovaných ukazatelů
jakosti povrchových vod, výraznější nárůst byl zaznamenán u celkového fosforu.

Krajina, půda a lesy


I přes mírné snížení v posledních letech je defoliace lesních porostů v ČR stále velmi
vysoká a patří mezi nejvyšší v Evropě. Tento trend je posilován i nárůstem stáří
lesních porostů (byť samotné zvyšování věku lesních porostů není z hlediska životního
prostředí negativním jevem).



Plocha lesů certifikovaná environmentálně šetrnějším systémem FSC zůstává velmi
nízká.



Stoupá rozsah zastavěných a ostatních ploch, a tím se zvolna snižuje celková výměra
zemědělského půdního fondu i přírodních stanovišť mimo něj.



I nadále pokračuje proces fragmentace krajiny.



Za období 2000–2012 spotřeba minerálních hnojiv i přípravků na ochranu rostlin
výrazně stoupla. U vybraných rizikových látek k překročení hodnot přípustného
znečištění půd docházelo v letech 2000–2012 nejvíce u obsahu látek skupiny DDT.
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Problematické se jeví masivní překračování přípustného znečištění u jednotlivých
polyaromatických uhlovodíků.

Energetika


Vzhledem k průměru států EU27 má ČR o 7% vyšší spotřebu energie na jednoho
obyvatele a zároveň se řadí mezi země s vysokou energetickou náročností na jednotku
HDP.



Vliv vytápění domácností na životní prostředí a zejména na zdraví obyvatel je značný,
z lokálních topenišť pochází více než třetina celkových emisí PM10.



V domácnostech nadále dochází k využívání nekvalitních paliv, nebo dokonce
materiálů, které nejsou ke spalování přímo určeny.

Hluk


Nadměrným hlukem přesahujícím hygienické limity je zatížena zhruba desetina
obyvatel velkých městských aglomerací a více než 50% obyvatel je hlukovou zátěží
ovlivněno v obcích zasažených hlavními tranzitními koridory silniční dopravy.

Materiálová spotřeba


Domácí materiálová spotřeba ČR se v roce 2011 zvýšila o 5,6%, a to vlivem vyšší
spotřeby fosilních paliv. Roste materiálová závislost ČR na zahraničí.



Materiálová náročnost ekonomiky ČR je v evropském kontextu nadprůměrná.



Míra vlivu ekonomiky na životní prostředí tak dlouhodobě klesá, i když je nadále
v kontextu zemí EU27 nadprůměrná. Tato skutečnost je způsobena značným podílem
průmyslu na tvorbě HDP, vysokou těžbou i spotřebou fosilních paliv i nadprodukcí
elektrické energie.

Odpady a obaly


Nejčastějším způsobem nakládání s komunálními odpady v roce 2012 bylo i nadále
ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (skládkování), které zaujímalo 53,7%.



Množství odpadů z obalů vzniklých v roce 2012 se oproti roku 2003 zvýšilo o 33,6%.
Ve srovnání s předchozím rokem objem obalových odpadů mírně vzrostl, a to o 1,8%.
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4.2 Vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 2024 na evropsky významné lokality a ptačí oblasti, jejich předměty ochrany
a celistvost soustavy Natura 2000
Charakteristika posuzované koncepce:
Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen „POH ČR“) je základním strategickým
dokumentem v oblasti odpadového hospodářství (dále jen „OH“). POH ČR stanoví cíle, zásady
a opatření pro nakládání s odpady v České republice. Hlavní části POH ČR se dělí na úvodní,
analytickou, závaznou a směrnou část.
POH ČR stanoví v souladu s principy udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání
s odpady na území ČR. POH ČR je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového
hospodářství krajů. Závazná část POH ČR je závazným podkladem pro rozhodovací a jiné
činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti OH.
Je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé strategie rozvoje OH a je zpracován na dobu 10
let pro období 2015 až 2024 a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně podmínek,
na jejichž základě byl zpracován, např. nová právní úprava v oblasti nakládání s odpady,
která bude zásadně ovlivňovat strategii OH včetně stanovení nových cílů nebo redefinice
stávajících cílů a opatření.
POH ČR 2015 - 2024 navazuje na předchozí POH ČR 2003-2013,který byl prodloužen do konce
roku 2014. Závaznou část POH ČR vyhlašuje vláda svým nařízením.
Umístění:
Předkladatel:

Česká republika
Ministerstvo životního prostředí České republiky, odbor odpadů

Struktura POH ČR je dána především § 41 a § 42 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími
právními předpisy, včetně prováděcích předpisů, platnými směrnicemi Evropské unie a také
metodickým návodem Evropské komise pro sestavení plánu („Guidance Note for Waste
Management Plan), který byl vydán v červnu 2012.
POH ČR se skládá z následujících hlavních částí:
I. Úvodní část
Poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH. Dále uvádí jednoduchou
charakteristiku ČR z hlediska geografického, demografického a ekonomického. Tato
charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady v ČR.
II. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství)
Popisuje vývoj a stávající stav odpadového hospodářství ČR a to jak z hlediska produkce, tak z
hlediska způsobů nakládání s odpady. Podává přehled o technicko-organizačním řešení
odpadového hospodářství a to včetně popisu sítě zařízení pro nakládání s odpady. Součástí
kapitoly je vymezení kritických oblastí a problémů odpadového hospodářství ČR a vyhodnocení
z toho vyplývajících priorit OH.
III. Závazná část
Je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu právního předpisu, jímž se vyhlašuje POH ČR
(nařízení vlády). Stanovuje základní principy pro nakládání s odpady s důrazem na dodržování
hierarchie způsobů nakládání s odpady. Stanoví cíle, zásady a opatření zejména pro vybrané
skupiny odpadů, které mají zásadní význam pro odpadové hospodářství z hlediska své
produkce nebo vlastností.
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IV. Směrná část
Uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů. Dále se zabývá systémem řízení změn v
odpadovém hospodářství. Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se průběžně
vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH.
Závěr zjišťovacího řízení SEA:
Závěr zjišťovacího řízení podle § 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vydaný v Praze dne 4. 7. 2014
Č. j.: 46045/ENV/14 Ministerstvem životního prostředí, konstatuje, že koncepce Plán
odpadového hospodářství České republiky (dále jen „POH ČR“) na období 2015 – 2024
je koncepcí, která naplňuje dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů
na životní prostředí, proto bude zpracováno vyhodnocení vlivů této koncepce na životní
prostředí a veřejné zdraví dle ustanovení § 10e zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení požadujeme zpracovat nejen v rámci základních zákonných požadavků daných
§ 2, § 10b a přílohou č. 9 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, ale také se zaměřením
na aspekty plynoucí ze zjišťovacího řízení, zejména:
6. Vyhodnotit na úrovni odpovídající POH ČR vliv na zvláště chráněná území (dále jen „ZCHÚ“)
kategorie NP, CHKO, NPR a NPP tzn., zda koncepce respektuje limity využití území, respektive
základní ochranné podmínky dané zákonem č. 114/1992 Sb., a bližší ochranné podmínky dané
zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný vliv realizace na úroveň biodiverzity;
s ohledem na uvedené vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo kompenzaci
negativních vlivů na ZCHÚ a dále porovnání a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu
k zájmům ochrany přírody a krajiny.
11. Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření k zajištění ochrany a eliminaci
negativních vlivů na přírodu a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.
Jelikož příslušné orgány ochrany přírody svým stanoviskem podle § 45i odst. 1 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o ochraně přírody a krajiny“) nevyloučily významný vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti, podléhá tato koncepce hodnocení důsledků na evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti podle § 45h a §45i zákona o ochraně přírody a krajiny.
V hodnocení požadujeme uvést jasný výrok, zda koncepce, popř. některý v ní blíže
specifikovaný záměr, bude mít významný negativní vliv na území evropsky významné lokality
nebo ptačí oblasti. Dále je nutné při tomto hodnocení zohlednit zejména relevantní připomínky
příslušných orgánů ochrany přírody a krajiny.
V případech, kdy budou hodnoceny varianty řešení, požadujeme uvedení jasného výroku,
zda jsou jednotlivé varianty přípustné nebo nepřípustné, popř. podmíněně přípustné. Dále
požadujeme určení pořadí jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné
zdraví, ve kterém jsou jednotlivé varianty přípustné a za jakých podmínek, včetně navržení
a posouzení opatření k předcházení nepříznivých vlivů, popř. k jejich vyloučení, snížení,
zmírnění anebo kompenzaci. Výrok se může lišit k jednotlivým variantám.
Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“
(Roth 2007).
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Významnost, rozsah a síla vlivů bude hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
Termín
Popis
-2
Významný
Negativní vliv dle odst. 9 § 45i ZOPK
negativní
Vylučuje realizaci záměru (resp. záměr je možné realizovat
vliv
pouze v určených případech dle odst. 9 a 10 § 45i ZOPK)
Významný rušivý až likvidační vliv na stanoviště či populaci
druhu nebo její podstatnou část; významné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, významný zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Vyplývá ze zadání záměru, nelze jej eliminovat.
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní
Nevylučuje realizaci záměru.
vliv
Mírný rušivý vliv na stanoviště či populaci druhu; mírné narušení
ekologických nároků stanoviště nebo druhu, okrajový zásah
do biotopu nebo do přirozeného vývoje druhu.
Je možné jej minimalizovat navrženými zmírňujícími opatřeními.
0
Nulový vliv Záměr nemá žádný prokazatelný vliv.
+1
Mírně
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní
vliv
+2
Významný
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního
pozitivní
prostředí.
vliv
?
Vliv nelze Díky obecnosti zadání jednotlivých cílů (záměru) není možné
hodnotit
hodnotit jejich vlivy.
Poznámka: Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To odpovídá hodnotě -2 na stupnici. Pro
úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2; všechny tyto hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný
negativní vliv“. Jemnější členění umožní odlišit záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce s vlivy
pozitivními.

Vodítkem pro rozhodnutí o významnosti vlivu jsou kromě uvedeného dostupná data z odborné
literatury o ekologii předmětu ochrany, o životaschopnosti populací druhů, o minimálních
areálech stanovišť.
Argumenty pro stanovení významného negativního vlivu se mohou týkat:
Kvantitativních parametrů předmětu ochrany: dá se říci, že již ovlivnění řádově jednotek
procent výskytu v dotčené EVL/PO by mělo být považováno za významný vliv.
Kvalitativních parametrů předmětu ochrany: nezávisle na kvantitativních parametrech může
být argumentace významného vlivu založena na kvalitě výskytu předmětu ochrany jako např.:
 jedinečný výskyt v ČR (tj. předmět ochrany je v dotčené EVL/PO sice hojný, ale je to
jediná EVL/PO, kde se vyskytuje jako předmět ochrany);
 velmi kvalitní výskyt v rámci EVL/PO (jádrové území pro výskyt druhu, větší rozlohy
reprezentativních porostů atd.);
 ohrožená, poslední, zanikající populace/stanoviště v EVL/PO.
Zásadního významu místa z hlediska biologie druhu, např.:
 místo rozmnožování (hnízdiště, tokaniště, trdliště, stromové dutiny apod.);
 nenahraditelný potravní biotop;
 úkrytové možnosti;
 migrační trasy;
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ekologických funkcí nezbytných pro zachování předmětů ochrany a celistvosti lokality.

V případech identifikace negativních vlivů by mělo být zhodnocení významnosti vlivů
podepřeno širším konsensem relevantních odborníků (regionálních znalců pro ovlivněný
předmět ochrany a kde je to díky charakteru záměru nebo významu lokality nutné, i předních
odborníků na celostátní úrovni).
Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech,
kdy neexistují dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty
ochrany a zároveň se jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality nebo
kvantity v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné opatrnosti
je však možné aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru (tzn., kdy jsou
k dispozici dostatečné podklady o záměru).
V kontrastu s navyklým tabulkovým hodnocením bylo v tomto případě přistoupeno
k hodnocení textovému. Tento přístup si vyžádal široký rozsah posuzovaných hodnot,
jenž zahrnuje přes 80 stran tabulek. Pracovně byly podrobně vyhodnoceny všechny zásady, cíle
a opatření na základě dodaných přehledných tabulek. Níže v textu jsou pro větší názornost
uvedeny výtahy z tabulek zásad, cílů a opatření s příslušnými hodnoceními za celé souhrnné
skupiny.
Územní rozsah hodnocené koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 se týká
území celé ČR. Tím je dán tzv. územní průmět koncepce z hlediska možného vlivu na lokality
soustavy Natura 2000.
Soustavu lokalit Natura 2000 v ČR tvoří dvě kategorie území: ptačí oblasti a evropsky významné
lokality. Bližší informace k jednotlivým lokalitám lze najít v jejich zřizovacích předpisech
(příslušných nařízeních vlády) a dále např. na www.natura2000.cz.
Vzhledem k charakteru koncepce nelze použít územního průmětu k identifikaci konkrétních
dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Veškeré navrhované cíle, zásady a opatření
jsou formulovány v obecné rovině tak, že zde nelze vylišit konkrétní územní působnost,
a je tedy nutné případné vlivy jejich provádění realizace považovat ve svém působení
za plošné. Navíc se jedná o opatření organizačního charakteru, jejichž vlivy lze adekvátně
posoudit až na úrovni jednotlivých projektů a záměrů.
Přesto jsou jednotlivé dílčí cíle, zásady a opatření komentovány s účelem upozornit na možné
vlivy, které jejich naplnění může přinést. Potenciálnímu vzniku jmenovaných ale i dalších vlivů
je pak nutné věnovat zvýšenou pozornost při naplňování koncepce konkrétními opatřeními
respektive dalšími aktivitami na úrovni záměrů.

Vlastní posouzení - hodnocení vlivu koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti
v soustavě Natura 2000 v území ČR:
Územní rozsah hodnocené koncepce POH ČR se týká území celé ČR. Tím je dán tzv. územní
průmět koncepce z hlediska možného vlivu na lokality soustavy Natura 2000.
Soustavu lokalit Natura 2000 v ČR tvoří dvě kategorie území: ptačí oblasti a evropsky významné
lokality. Bližší informace k jednotlivým lokalitám lze najít v jejich zřizovacích předpisech
(příslušných nařízeních vlády) a dále např. na www.natura2000.cz .
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Z hlediska územního průmětu lze konstatovat, že jednotlivých lokalit a celé soustavy Natura
2000 v ČR se týkají byť nepřímo všechny cíle a opatření.
Strategické, hlavní a dílčí cíle POH ČR 2015-2024
Strategické cíle jsou rozpracovány do hlavních a dílčích cílů v hierarchické posloupnosti. Dílčí
cíle obsahují závazky zlepšení nakládání s odpady ve formě snižování jejich produkce,
důkladnějšího sběru, třídění a zpracovávání. Zmíněny jsou například i staré zátěže a jejich
odstranění. Materiál uvádí do souladu stávající stav a termínové požadavky vyplývající
především z mezinárodních závazků k nakládání s odpady. Vytčené cíle na všech úrovních
a to ať již se jedná o administrativně organizační úkoly, nebo úkoly jiného rázu celkově
přispívají k snížení produkce odpadů, a k stanovení jasných pravidel a limitů pro nakládání
s odpady. Z toho lze vyvozovat nižší zatížení životního prostředí vznikem odpadů, potřebou
nových surovina energie. Sníženy by mela být i negativa vycházející z procesu dopravy, třídění,
recyklace a likvidace odpadů. Na základě výše posuzovaných skutečností lze konstatovat,
že snížení zatížení přírodního prostředí se projeví na sníženém negativním působení na lokality
soustavy Natura 2000. Vzhledem k podrobnosti koncepce a k charakteru předpokládaného
ovlivnění se bude s vysokou pravděpodobností a ve většině případů jednat o vlivy nepřímé,
které jsou obtížně kvantifikovatelné. Zvláště pokud předpokládáme jejich (pozitivní) působení
v dlouhodobém časovém horizontu.
Tabulka strategických cílů
Cíl

vlivy
ČR

přeshraniční

poznámka

+2

+2

+2

+2

+1

+1

+2

+2

Strategický cíl
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
posun
k evropskému
„oběhovému hospodářství“.

Omezí vlivy ze získávání primárních
surovin až po vlivy z likvidace.
Omezí zejména nepřímé vlivy na
přírodní ekosystémy.
Mohou zde vznikat vlivy ze zpracování a
recyklace.
Omezí vlivy ze získávání primárních
surovin, ale i z jejich zpracování,
dopravy atd.

Zásady POH ČR 2015-2024
Zásady řeší podněty k nakládání s jednotlivými skupinami odpadů a zásady některých procesů
s nakládáním, přepravou odpadů včetně přeshraniční. Jedná se o zásady stanovující činnosti
na úrovni administrativních a organizačních činností s průmětem do legislativní a normativní
činnosti. Pamatováno je zde i na kontrolní mechanismy.
Uvedené zásady nelze na předkládané úrovni zpravidla hodnotit. Téměř nikdy to nejde ve
všech sledovaných kritérií. Ve všech případech se jedná o vlivy, které mohou nastat vlivem
nepřímého působení navrhovaných činností a to i ve značně dlouhodobém a prostorově
rozsáhlém měřítku. Pozitivem je, že tyto vlivy lze ve všech případech považovat za pozitivní
nebo neutrální.
Některé zásady jsou formulovány přesněji a to především ty vztahující se k jednotlivým
skupinám odpadů. Zásady tohoto typu obsahují zpřesněné pokyny pro úpravu manipulace a
nakládání s odpady, včetně jejich zpracování a také zásady pro činnosti s produkty zpracování.
V uvedených zásadách lze vystopovat místy více, někdy méně zřetelné pozitiva ve vlivech na
složky životního prostředí (zejména na ovzduší, vodu a půdu), ale i na přírodní a antropické
biotopy a krajinu, včetně jejích hodnot a využití. Tyto zjišťované vlivy se mohou byť nepřímo
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promítat i do lokalit soustavy Natura 2000, kde mohou v konečném stavu ovlivnit dobrý stav
biotopů a ostatních předmětů ochrany dotčených lokalit. U většiny vlivů je totiž počítáno
s jejich plošným nebo rozsáhlým účinkem, kdy při hustotě soustavy Natura 2000 a jejím
rozložení v zastoupených typech prostředí je prakticky nemožné s uvedeným ovlivnění lokalit
nepočítat.
Přes tato negativa a obtíže při posuzování vlivů nebyly u toho typu zásad zjištěny takové
negativní vlivy, které by neumožňovaly jejich realizaci.
Tabulka zásad
Zásady
Zásady pro nakládání s odpady
Komunální odpady
Směsný komunální odpad
Živnostenské odpady
Biologicky rozložitelné odpady
rozložitelné komunální odpady
Stavební a demoliční odpady
Nebezpečné odpady

a

vlivy
ČR

poznámka
přeshraniční

+1
+2
+2
+1
biologicky +1

+1
+1
+1
0
0

Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.
Redukuje vznik komunálních odpadů.
Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.
Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.
Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.

+1
+2

+1
+2

Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.
Sníží rizika z kumulace nebezpečných
látek.
Bez komentáře.
Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.

Odpady železných a neželezných kovů
0
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s
odpady
Zásady pro sběr odpadů
+1
Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, +2
dovozu a vývozu odpadů

0

0
+2

Obecné úpravy s nepřímými poz. vlivy.
Omezí přeshraniční vlivy.

Opatření POH ČR 2015-2024
Opatření jsou formulována ve skupinách k jednotlivým druhům odpadů. Každá skupina
opatření obsahuje činnosti legislativního, administrativního i organizačního charakteru.
Legislativní a administrativní opatření vždy vykazují snahu o zlepšení stávajícího stavu, z čehož
lze usoudit na budoucí snížení zatížení přírodního prostředí a tím i zachování nebo zlepšení
stavu lokalit soustavy Natura 2000. Tyto skutečnosti jsou zobrazeny v následující tabulce, kde
je použito z důvodů přehlednosti hodnocení pro skupiny opatření, nikoli pro jednotlivá
opatření. Uvedená poznámka se vztahuje k celkové charakteristice skupiny, případně
k některým vybraným opatřením.
Tabulka skupin opatření
Skupina opatření

vlivy
ČR

přeshraniční

poznámka

Komunální odpady

+1

+1

Směsný komunální odpad

+2

+1

Živnostenské odpady
Biologicky rozložitelné odpady

+2
-1

0
0

Stavební a demoliční odpady

+2

0

Nebezpečné odpady

+2

+2

Obaly a obalové odpady

+2

+1

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0

0
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Komunální odpady v přírodním
prostředí nepředstavují v současnosti
závažný problém.
Povede k omezení objemu
skládkovaného odpadu.
Omezí množství komunálního odpadu
Snaha o aplikaci produktů
z biologického rozkladu odpadu může
vést ke kontaminaci prostředí.
Sníží tlaky na nelegální ukládání sutě a
zemin.
Sníží celkovou možnost kontaminace
prostředí.
Omezí množství odpadů v prostředí
včetně lokalit soustavy Natura 2000.
Nepředstavují problém.
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Odpadní baterie a akumulátory

+1

+1

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

+1

+1

Odpadní pneumatiky

+1

+1

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

+2

+1

Odpadní oleje

?

0

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Odpady a zařízení s obsahem PCB

0
+2

0
+2

Odpady s obsahem perzistentních organických
znečišťujících látek (POPs)
Odpady s obsahem azbestu
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky
rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Odpady železných a neželezných kovů
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s
odpady
Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa
k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl
Program předcházení vzniku odpadů Blok 1 Informační podpora, vzdělávání a osvěta

+1

+1

0
0
+1

0
0
+1

0
+1

0
+1

+2

+2

+1

+1

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 2 Regulace a plánování
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 3 Metodická podpora a dobrovolné nástroje
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 4 Výzkum, experimentální vývoj a inovace
Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů, kontrola
plnění POH ČR a POH krajů a změny POH ČR

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

+1

Hodnocení stavu odpadového hospodářství a POH ČR +1

+1

Sníží celkovou možnost kontaminace
prostředí.
Sníží celkovou možnost kontaminace
prostředí.
Sníží celkovou možnost kontaminace
prostředí.
Omezí druhotnou kontaminaci, důležitý
je zde způsob nakládání.
Mohou se dotýkat čistoty vod z procesu
ČOV.
Nepředstavují problém.
Polutanty nebudou pronikat do
potravních řetězců předmětů ochrany.
Polutanty nebudou pronikat do
potravních řetězců předmětů ochrany.
Nepředstavují problém.
Nepředstavují problém.
Sníží zatížení toků s ohledem na tuky.
Nepředstavují problém.
Povede k efektivitě systému a
k omezení nepřímých vlivů.
Odstraní dlouhodobé problémy
některých lokalit.
Povede k efektivitě systému a
k omezení nepřímých vlivů
v dlouhodobém horizontu.
Povede k efektivitě systému a
k omezení nepřímých vlivů.
Povede k efektivitě systému a
k omezení nepřímých vlivů.
Povede k efektivitě systému a
k omezení nepřímých vlivů.
Ve zpětné vazbě povede k efektivitě
systému a obecně k nižšímu zatížení
prostředí odpady.
Ve zpětné vazbě povede k efektivitě
systému a obecně k nižšímu zatížení
prostředí odpady.

Závěrečné stanovisko posouzení: Vliv koncepce na jednotlivé lokality a celistvost (integritu)
soustavy Natura 2000 z hlediska cílů ochrany ve smyslu Směrnice Rady 92/43/EHS a zákona
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění
Naplňování cílů jednotlivých priorit je zamýšleno jak organizačně technologickými opatřeními,
tak investičními záměry, v některých případech pravděpodobně značné časové a prostorové
působnosti. Organizační a administrativní opatření k zefektivnění nakládání s odpady mohou
snížit zatížení odpady a s nimi spojenými negativními vlivy, které se prostřednictvím snížení
negativních vlivů na přírodní prostředí a jeho složky, nebo prostřednictvím omezení dalších
sekundárních vlivů jako je nadbytečná doprava apod. může především v dlouhodobém
pohledu promítnout do příznivého stavu druhů a biotopů soustavy Natura 2000.
Negativní vlivy koncepce na integritu soustavy Natura 2000 nebyly identifikovány. Na tuto
oblast hodnocení by se mělo zaměřit hodnocení na podrobnější úrovni, a to zejména proto,
že některé koncepcí navrhované aktivity mohou ovlivnit velkoplošně či celoplošně území České
republiky prostřednictvím některých složek přírodního prostředí jako je ovzduší, půda či voda.
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Přeshraniční vlivy
Všechny z posuzovaných aktivit nebudou ovlivňovat životní prostředí respektive soustavu
Natura 2000 přímo. Z přeshraničních vlivů lze uvažovat o vlivech šířených ovzduším
a povrchovými vodami. Nepřímé ovlivnění skrze kvalitu vody a ovzduší nebylo na území České
republiky shledáno jako významně negativní. Z tohoto výsledku lze vycházet i při zvažovaných
přeshraničních vlivů.
Další vlivy mohou nastat při transportu odpadů a jejich derivátů mimo zemi původu. Ačkoli
nelze přesně definovat případné cíle odpadů v zahraničí, je možné se domnívat, že cílem budou
členské státy Evropské unie. Jelikož v těchto státech platí shodné či podobné normy
k nakládání s odpady, je pravděpodobné, že případné vlivy z této činnosti se nebudou lišit
od vlivů tuzemských.
Vliv na integritu (celistvost) a kumulativní vlivy
V rámci hodnocené koncepce lze identifikovat vnitřní kumulativní vlivy – tedy kumulativní vlivy
mezi jednotlivými cíli koncepčního materiálu, které jsou v některých případech značně
rozdílného charakteru (např. bioodpad vs. radionuklidy). Další kumulaci mezi koncepcemi
obdobného charakteru lze vyvozovat především na úrovni nepřímých vlivů. Například v oblasti
záboru půdy (OP Doprava), v oblasti plošného či lokálního zvýšení znečištění životního
a přírodního prostředí. Z charakteru koncepce však nelze usuzovat na plošný rozsah a míru
těchto vlivů. Z tohoto důvodu lze kumulaci, jak bylo výše uvedené předpokládat, ale protože
jí nelze kvantifikovat, nelze ani hodnotit její závažnost. Obecně lze předpokládat, že při
dodržení norem a platných předpisů by neměla kumulace vlivů dosáhnout takové míry,
aby se negativně projevila v podobě zhoršení stavu soustavy Natura 2000.
Zároveň je nutné konstatovat, že z podobných důvodů, ale také zejména z důvodů neznalosti
prostorového umístění jednotlivých záměrů, které budou koncepci v konečném důsledku
realizovat, nelze zodpovědně identifikovat negativní vlivy na integritu soustavy Natura 2000.
Na úrovni koncepce lze vliv na integritu soustavy Natura 2000 vyloučit.

Posuzovaná koncepce „Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2015 –
2024“ nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé evropsky významné lokality a ptačí
oblasti vymezené na území České republiky a na celistvost (integritu) soustavy Natura 2000
z hlediska cílů ochrany ve smyslu Směrnice Rady 92/43/EHS a zákona č.114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.
Koncepce též nebude mít významný negativní vliv na jednotlivé evropsky významné lokality
a ptačí oblasti vymezené mimo území České republiky.
Podmínkou realizace konkrétních projektů je jejich posouzení podle §§ 45h a 45i zákona č.
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.
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5. Cíle ochrany životního prostředí stanovené na mezinárodní,
komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah ke koncepci,
a způsob, jak byly tyto cíle vzaty v úvahu během její přípravy, zejména
při porovnání variantních řešení
V této kapitole je uveden výběr stěžejních koncepčních dokumentů a jejich cílů, které ovlivňují
stav a trendy vývoje ŽP v rámci problematiky odpadového hospodářství a posuzovaná
koncepce je ve svém znění zohlednila.
Strategie OECD pro oblast životního prostředí pro první desetiletí 21. století
 snížení rizik vyplývajících z antropogenních chemických látek v životním prostředí
(se zvláštní pozorností věnovanou jejich kumulativním a kombinovaným účinkům);
 přijetí konkrétních opatření k omezení expozice nebezpečným chemikáliím a znečištění
ovzduší, včetně znečištění ovzduší v uzavřených prostorách, u zvláště citlivých skupin
obyvatelstva, jako jsou děti;
 postupné ukončení používání pomalu odbouratelných a bio-akumulujících se toxických
chemikálií v produktech, zejména těch, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo mají
vliv na reprodukci;
 zvýšení efektivity využívání energie, vody a materiálů v rostoucích městských oblastech
prostřednictvím integrovaného územního a environmentálního plánování.

7. Akční program pro životní prostředí Evropské unie
 snížit celkový dopad na životní prostředí ve všech hlavních odvětvích hospodářství
Unie, aby byly účinněji využívány zdroje a zavedeny metody porovnávání a měření.
Zároveň by měly být zavedeny tržní pobídky a pobídky v rámci politik, jež podporují
investice podniků do účinného využívání zdrojů, a současně stimulován zelený růst
prostřednictvím inovativních opatření;
 zajistit bezpečné nakládání s odpadem jakožto zdrojem, zabránit škodám na životním
prostředí a zdraví, aby byla snížena produkce odpadu v absolutním vyjádření
a produkce odpadu na obyvatele, aby bylo skládkování omezeno na zbytkový
(tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný) odpad, s ohledem na odklad uvedený v čl. 5
odst. 2 směrnice o skládkách, a aby energetické využití odpadů bylo omezeno
na nerecyklovatelné materiály, s ohledem na ustanovení čl. 4 odst. 2 rámcové
směrnice o odpadech;
 provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modely
spotřeby a životního stylu aby snížily celkový dopad výroby a spotřeby na životní
prostředí, zejména v odvětví potravinářství, bydlení a mobility;
 zevšeobecnit uplatňování „nejlepších dostupných technik“ v souvislosti se směrnicí
o průmyslových emisích a zvýšit úsilí o podporu zavádění nových inovačních
technologií, postupů a služeb;
 podnítit výzkumné a inovační úsilí veřejného a soukromého sektoru nezbytné pro vývoj
a zavedení inovačních technologií, systémů a obchodních modelů, které urychlí
přechod na nízkouhlíkové, bezpečné a udržitelné hospodářství účinně využívající zdroje
a sníží náklady na tento přechod; dále rozvinout přístup stanovený v akčním plánu
pro ekologické inovace, stanovit priority pro pravidelnou inovaci i systémové změny,
podpořit větší podíl zelených technologií na trhu Unie a posílit konkurenceschopnost

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 101

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Cíle ochrany životního prostředí











evropského ekologického průmyslu; zavést ukazatele a stanovit realistické
a dosažitelné cíle pro účinné využívání zdrojů;
do roku 2015 vyvinout metody měření a porovnávání účinného využívání zdrojů
v případě území, uhlíku, vody a materiálu a zhodnotit vhodnost zavedení hlavního
ukazatele a hlavního cíle v rámci evropského semestru;
vytvořit jednotnější politický rámec pro udržitelnou výrobu a spotřebu, včetně
případné konsolidace stávajících nástrojů do jednotného právního rámce. Přezkoumat
právní předpisy o výrobcích s cílem zlepšit environmentální výkonnost výrobků a zvýšit
účinnost využívání zdrojů u výrobků během celého jejich životního cyklu, podněcovat
poptávku spotřebitelů po výrobcích a službách udržitelných z hlediska životního
prostředí zvyšováním jejich dostupnosti na trhu, cenové dostupnosti, funkčnosti
a atraktivit; vypracovat ukazatele a stanovit realistické a dosažitelné cíle pro snižování
celkového dopadu spotřeby;
v plné míře provést právní předpisy Unie o odpadech. Toto provádění bude zahrnovat
uplatňování hierarchie způsobů nakládání s odpady v souladu s rámcovou směrnicí
o odpadech a účinného využívání tržních nástrojů a dalších opatření, které zajistí: 1)
aby skládkování bylo omezeno na zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitzlný)
odpad, s ohledem na odklad uvedený v čl. 5 odst. 2 směrnice o skládkách; 2) aby
energetické využití bylo omezeno na nerecyklovatelné materiály, s ohledem
na ustanovení čl. 4 odst. 2 rámcové směrnice o odpadech; 3) aby se recyklovaný odpad
používal jako hlavní a spolehlivý zdroj surovin pro Unii prostřednictvím rozvoje
koloběhu netoxických materiálů; 4) aby bylo bezpečně nakládáno s nebezpečnými
odpady a byla snížena jejich produkce 5) aby byla vymýcena nezákonná přeprava
odpadů podporou přísného monitorování a 6) aby bylo sníženo množství
potravinářského odpadu. Aby bylo možné vybudovat povědomí a pochopení odpadové
politiky a podnítit změnu chování, je nutné pořádat informační kampaně pro veřejnost;
začlenit podmínky a pobídky související se životním prostředím a klimatem
do politických iniciativ, včetně přezkumů a reforem stávající politiky, jakož i do nových
iniciativ na úrovni Unie a členských států;
provádět posouzení ex-ante týkající se environmentálních, sociálních a ekonomických
dopadů politických iniciativ na patřičné úrovni Unie a členských států s cílem zajistit
jejich soudržnost a efektivnost;
v plném rozsahu provést směrnici o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí
a směrnici o posuzování vlivů na životní prostředí;
využívání informací z hodnocení ex post souvisejících se zkušenostmi s prováděním
acquis v oblasti životního prostředí s cílem zlepšit jeho konzistenci a koherenci.

Plán odpadového hospodářství ČR 2003 - 2013
 cíl a) podpora nízkoodpadových až bezodpadových technologií;
 cíl b) náhrada materiálů a výrobků s nepříznivým vlivem po ukončení životnosti
na zdraví lidí a životní prostředí;
 cíl c) náhrada nebezpečných materiálů;
 cíl d) minimalizace objemu a hmotnosti výrobků;
 cíl e) podpora vratných opakovaně použitelných obalů;
 cíl f) podpora systémů environmentálního řízení;
 cíl g) podpora Národního programu čistší produkce;
 cíl i) usilovat o změnu chování podnikatelské i občanské sféry;
 cíl j) naplňovat program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty;
 cíl k) podpora dobrovolných aktivit.
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Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR
Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR aktualizuje koncepci Strategie udržitelného rozvoje
ČR z roku 2004.








podporovat udržitelné materiálové hospodářství
 podpora zvýšení podílu technologií šetrných k životnímu prostředí (např. nízko
odpadových a BAT technologií);
 podpora výzkumu, vývoje a inovací v oblasti environmentálně šetrných
a znalostních technologií s vysokou přidanou hodnotou a nižšími nároky
na materiálovou spotřebu;
uplatňovat systém minimalizace, separace a následného materiálového využití odpadů
(snížení spotřeby primárních zdrojů podporou výrobků z recyklovaných materiálů);
zvýšit povědomí spotřebitelů o problematice udržitelné spotřeby a výroby
a o dopadech chování, které nepodporuje udržitelný rozvoj;
podpora vzdělávání a osvěty v oblasti udržitelné spotřeby a výroby;
podpořit vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů;
podpořit výzkum, vývoj a inovace.

Národní program reforem ČR 2014
 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.
Státní politika životního prostředí ČR
 předcházení vzniku odpadů, zajištění jejich maximálního využití a omezování jejich
negativního vlivu na životní prostředí. Podpora využívání odpadů jako náhrady
přírodních zdrojů;
 snížení podílu skládkování na celkovém odstraňování odpadů;
 zvyšování materiálového a energetického využití komunálních odpadů a odpadů
podobných komunálním.
Surovinová politika České republiky
 vytvářet podmínky pro úspěšnou realizaci ekonomické diplomacie v oblasti nerostných
surovin;
 podporovat materiálově úsporné technologie;
 další modernizace dobývacích a úpravárenských technologií.

Politika druhotných surovin ČR
 zvyšovat soběstačnost České republiky v surovinových zdrojích substitucí primárních
zdrojů druhotnými surovinami;
 podporovat inovace zabezpečující získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné
pro další využití v průmyslu;
 podporovat využívání druhotných surovin jako nástroje pro snižování energetické
a materiálové náročnosti průmyslové výroby za současné eliminace negativních
dopadů na životní prostředí a zdraví lidí;
 iniciovat podporu vzdělávání pro zajištění kvalifikovaných pracovníků v oboru
druhotných surovin jako podporu konkurenceschopnosti ČR;
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aktualizovat rozsah statistického zjišťování pro zpracování materiálových účtů,
které umožní zpracovávat hmotnostní bilance druhotných surovin v hospodářství ČR.

Státní energetická koncepce







zabezpečit zvýšení účinnosti přeměn a účinnosti energie s využití parametrů BAT pro
všechny nově budované a rekonstruované zdroje v elektroenergetice a teplárenství
přechod většiny výtopen na vysokoúčinnou kogenerační výrobu s efektivním využitím
tepelných čerpadel a související snížení ztrát v distribuci tepla;
zvýšit tepelně-izolační vlatnosti obálek budov (snížení jednotkové spotřeby energie
na vytápění o 30% do roku 2030 oproti roku 2005);
zvyšovat podíl nízkoenergetických a pasivních budov v nové výstavbě do roku 2020,
poté povolovat výstavbu pouze v tomto standardu;
realizovat rekonstrukci veřejných budov s cílem zlepšit jejich tepelné vlastnosti;
zavést závazná schématapodpory zvyšování efektivity a snižování spotřeby v průmyslu;
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racionálnější využívání surovin, materiálů a energií;
snížit množství vytvořených odpadů a ztrát ve výrobě;
příprava výrobků na konci životnosti pro opětovné použití.
snížit měrnou produkci nebezpečných odpadů;
nahrazovat nebezpečné materiály ve výrobcích materiály méně nebezpečnými;
minimalizovat nepřiznivé účinky vzniku nebezpečných odpadů a nakládání s nimi
na lidské zdraví a životní prostředí;
podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných
surovin a materiálů a vedou k zachování přírodních zdrojů;
podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení ekonomické hodnoty odpadu;
podporovat přípravu k recyklaci odpadů;
splnit cíl spočívající v omezení množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
(KO) ukládaných na skládky vyprodukovaných v roce 1995 do roku 2020 na 35 %
hmotnostního podílu ukládaného komunálního odpadu na skládku v souladu
se směrnicí 1999/31/ES. Tento cíl je ohrožen pro zatím převažující skládkování KO
a nedostatek jiných kapacit pro zpracování odpadu;
dosažení cíle EU stát se „recyklační společností“ a naplnit požadavky směrnic EU
v oblasti nakládání s odpady v souladu se stanovenými cíli pro recyklaci a využití
odpadu;
zvýšit energetické využití odpadů zejm. komunálních odpadů a směsných komunálních
odpadů vznikajících na území obcí (a jim podobných odpadů od ostatních původců)
v zařízeních k tomu určených, a to v souladu s platnou legislativou, kdy odpady fungují
jako surovina, zejména pak jako náhrada primární suroviny – uhlí;
podporovat bezpečné spoluspalování odpadů (např. v teplárnách a elektrárnách),
které nebude zátěží životnímu prostředí v regionu a zabezpečí dodávky tepla či energie
pro občany namísto využívání primárních zdrojů surovin;
odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky.
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6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných,
pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na
životní prostředí
Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí jsou definovány jednotlivé
významné složky životního prostředí, které jsou brány jako kritéria pro určení míry
potencionálního impaktu.
Hodnocení vlivů bylo provedeno na co nejkonkrétnější úrovni, to znamená na úrovni
jednotlivých cílů, zásad a opatření.
Významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice (jednotlivé tabulky jsou uvedeny
v příloze tohoto dokumentu):
Hodnota
Termín
Popis
-2
Významný
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocená
negativní vliv opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp.
eliminace by byla možná jen vypuštěním problémového dílčího
opatření).
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní vliv Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0
Nulový vliv
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
+1
Mírně
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní vliv
+2
Významný
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního
pozitivní vliv prostředí.
?

Vliv
nelze Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není
hodnotit
možné hodnotit její vlivy.

Vzhledem ke skutečnosti, že soubor jednotlivých cílů, zásad a opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 – 2024 je poměrně rozsáhlý, jsou v kapitole 6. Závažné vlivy (včetně
sekundárních, synergických, kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých,
trvalých a přechodných, pozitivních a negativních) uvedeny přehledy souhrnu vlivů
za jednotlivé kapitoly navrhovaných hlavních a dílčích cílů, zásad a opatření.
Detailní vyhodnocení konfliktů s definovanými kritérii konkrétních hlavních a dílčích cílů,
zásad a opatření navrhovaných v rámci jednotlivých kapitol je přílohou předkládaného
vyhodnocení. Součástí této přílohy jsou i detailnější komentáře k jednotlivým navrhovaným
bodům hlavních a dílčích cílů, zásad a opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 –
2024.
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Strategické cíle
Strategie a priority dalšího rozvoje odpadového hospodářství jsou dány rámcově politikou
životního prostředí ČR, evropskými požadavky a závazky ČR a praktickými potřebami
vyplývajícími ze stávajícího stavu odpadového hospodářství v ČR.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 i česká legislativa odpadového hospodářství
jsou založeny na principu dodržování hierarchie nakládání s odpady:
1. Předcházení vzniku odpadů
2. Příprava k opětovnému použití
3. Recyklace odpadů
4. Jiné využití, např. energetické
5. Odstranění odpadů

6.1 Skupina strategických cílů
Konstrukce strategických cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 se jeví jako
vyvážená s optimálním záběrem do problematiky odpadového hospodářství. Strategické cíle
jsou navrženy v odpovídající míře podrobnosti ve vztahu k dlouhodobému horizontu, pro který
je Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 připravován. V kontextu k životnímu
prostředí lze usuzovat, že jejich provádění povede k pozitivním dopadům na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejného zdraví. Jejich provádění povede k pozitivnímu trendu snižování
tlaku odpadového hospodářství na kvalitativní charakteristiky životního prostředí a úroveň
veřejného zdraví.
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Na obecné úrovni lze v krátkodobém horizontu počítat primárně s nepřímým pozitivním
dopadem z hlediska provádění strategického cíle. Ovšem ve střednědobém až dlouhodobém
horizontu lze očekávat transformaci nepřímých dopadů již na konkrétní pozitivní přímé
dopady, u kterých lze očekávat i vzájemné kumulace. Lze předpokládat pozitivní ovlivnění
všech složek životního prostředí a minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového
hospodářství. Podstatné bude zaměření na menší objem nejen uměle vytvořené spotřeby,
ale i objem zdrojů, produkce a efektivního designu výrobků a celkovou kvalitu. Velmi
podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů bude realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. Bude
nutné klást jednotlivým informačním a propagačním kampaním odpovídající míru důležitosti,
tak aby byly co nejvíce efektivní z hlediska definovaného cíle.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
Naplňování tohoto strategického cíle povede k snížení, či minimalizaci environmentálních
a zdravotních rizik při vzniku odpadů a nakládání s nimi. Provádění povede k pozitivnímu
dopadu v nepřímé i přímé rovině. Lze očekávat pozitivní ovlivnění všech složek životního
prostředí a minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového hospodářství. Zásadním
faktorem je podporovat inovativní technologie vedoucí k omezení vzniku nebezpečných
odpadů i k přímému a bezpečnému nakládání s odpady, bez neopodstatněného skladování
s rizikem požárů, kontaminace prostředí aj. Velmi důležitým bodem při naplňování tohoto
strategického cíle bude kontrola nakládání s odpady v celém cyklu od jejich vzniku až po jejich
odstranění nebo využití respektive hodnocení jednotlivých toků odpadů a jejich
potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Na druhé straně je nezbytná
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identifikace nových rizik, která například souvisí s tříděním odpadů, jejich recyklací
a využíváním. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytná meziresortní spolupráce.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“
Provádění povede k pozitivnímu dopadu zejména na úrovni chování společnosti ve vztahu
k produkci a vlastnímu nakládání s odpady. Lze očekávat i širší osvětu v oblasti odpadového
hospodářství. Obecně lze očekávat pozitivní nepřímé i přímé dopady na všechny složky
životního prostředí a zejména v rámci environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty.
Realizace strategického cíle povede k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik
při nakládání s odpady. Prioritní bude účinné využívání zdrojů a přeměna odpadů na zdroje
zaváděním oběhového hospodaření s náhradou přírodních materiálů a surovin odpady, včetně
náhrad primárních energetických zdrojů a uplatněném principu blízkosti a soběstačnosti
v rámci EU. Bude nutné klást jednotlivým informačním a propagačním kampaním odpovídající
míru důležitosti, tak aby byly co nejvíce efektivní z hlediska definovaného cíle.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Provádění strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému i přímému vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí, zejména k úsporám primárních surovin. Na druhé straně můžou
narůstat rizika při zpracovávání odpadů a jejich následným využíváním. Zde je nutné nalézt
konsensus a vyvážené efektivní řešení mezi úsporami primárních zdrojů, energetickou
náročností zpracování odpadů, vznikem dalšího odpadu a dalšími faktory, které mohou hrát
v rámci oběhového hospodářství významnou roli, a tím pádem ovlivňovat dimenzi, polaritu
a trvání impaktu. Podstatnou aktivitou bude zpětný odběr vysloužilých výrobků, vylepšování
celého procesu a pilotní projekty zaměřené na efektivnější recyklaci, zavedení evropských
norem jakosti recyklovaných materiálů. Je třeba propojit činnost veřejných a soukromých
subjektů na všech úrovních v oblasti inovací, výzkumu a vývoje za účelem rozvoje trhu
pro recyklaci.

6.2 Hlavní a dílčí cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Komunální odpady
Hlavní cíle pro kapitolu komunálních odpadů jsou nastaveny k zavedení třídění pro odpady
z papíru, plastů, skla a kovů a postupné zvyšování úrovně a efektivnosti třídění těchto druhů
odpadů. Z hlediska jejich plnění lze očekávat převážně nepřímé pozitivní dopady na jednotlivé
složky životního prostředí. Provádění skupiny těchto hlavních cílů povede k celkové nižší zátěži
životního prostředí. Lze také očekávat snížení tlaku na využívání primárních zdrojů surovin.
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Směsný komunální odpad
Konstrukce cíle je zaměřena na energetické využívání směsného komunálního odpadu
po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných
odpadů. Na strategické úrovni definování rámce budoucího vývoje nakládání se směsným
komunálním odpadem lze tento cíl hodnotit pozitivně. Avšak v dalších stupních projektových
příprav jednotlivých projektů je nutné důsledně postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Při projektové úrovni je nutné
počítat s následným uložením nespalitelných zbytků a produktů z čištění spalin. Při realizaci
je nutné postupovat v souladu s EU legislativou. Technologie by měly odpovídat těm, jež jsou
pro dané odvětví definované v BREF dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT
technologií. Zvýšená pozornost by měla být věnována rizikům ovlivnění kvality ovzduší.
Biologicky rozložitelné odpady
Konstrukce cíle je zaměřena na snižování množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na skládky. Dopad provádění cíle lze hodnotit jako pozitivní a to jak
z hlediska snížení tlaku na potřebu volných kapacit pro skládkování, tak i z hlediska
potenciálního využívání biologicky rozložitelných komunálních odpadů při kompostování.
Podstatné hledisko při naplňování tohoto cíle jsou místní podmínky a faktory s přehlédnutím
k charakteru aglomerace (venkov/město).
Stavební a demoliční odpady
Provádění cíle povede k zvýšení míry recyklace stavebních a demoličních odpadů, což povede
k jejich efektivnímu využívání a tím i snížení jejich množství, které se bude muset odstraňovat.
Lze také očekávat snížení tlaku na využívání primárních surovin. Obecně lze předpokládat
pozitivní ovlivnění všech složek životního prostředí a snižování tlaku na ně.
Nebezpečné odpady
Cíle vztahující se ke kapitole Nebezpečných odpadů jsou zaměřeny především na snižování
měrné produkce nebezpečných odpadů, zvyšování podílu materiálově využitých nebezpečných
odpadů a minimalizaci negativních účinků při nakládání s nebezpečnými odpady. Další oblastí,
které se věnuje kapitola Nebezpečné odpady, je odstraňování starých zátěží. Obecně lze
všechny tyto cíle hodnotit pozitivně s kladným dopaden na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejné zdraví.
Obaly a obalové odpady
Zásadním přístupem je omezit produkci obalů a obalových odpadů. Prováděním těchto cílů lze
očekávat v prvé řadě nepřímé pozitivní dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Cíle se zaměřují na dosahování vysoké úrovně třídění, sběru a recyklace odpadních elektrických
a elektronických zařízení. Z provádění lze očekávat především nepřímé pozitivní vlivy. Dalším
pozitivem plynoucím z vyšší úrovně recyklace je snížení tlaku na primární suroviny. Určitá rizika
mohou vyvstávat při shromažďování a recyklaci těchto zařízení a to zejména z hlediska
technologie a zabezpečení těchto aktivit. Při těchto činnostech je nutné důsledně dbát
na dodržování platné legislativy, norem a předpisů a postupovat s maximální mírou
obezřetnosti z hlediska možných úniků či kontaminací okolního prostřední nebezpečnými
látkami.
Odpadní baterie a akumulátory
Cíle jsou zaměřeny na dosahování vysoké úrovně recyklační účinnosti, zvýšit úroveň tříděného
sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů. Lze očekávat spíše nepřímé pozitivní vlivy
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na životní prostředí. Určitá rizika mohou vyvstávat při shromažďování, manipulaci a recyklaci
akumulátorů a to zejména z hlediska technologie a zabezpečení těchto aktivit. Při těchto
činnostech je nutné důsledně dbát na dodržování platné legislativy, norem a předpisů
a postupovat s maximální mírou obezřetnosti z hlediska možných úniků či kontaminací
okolního prostřední nebezpečnými látkami. Z hlediska jejich recyklace je otázkou energetická
náročnost těchto procesů.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Prováděním cílů lze očekávat nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí, omezování
rozsahu vrakovišť a s nimi spojenými riziky v kontextu kontaminace životního prostředí. Díky
vyšší efektivnosti a účinnosti recyklačních procesů, lze také očekávat snížení tlaků na využívání
primárních surovin.
Odpadní pneumatiky
Prováděním cílů lze očekávat nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí a omezování
rozsahu skladů s rizikem požárů.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Z hlediska provádění podpory technologií využívání kalů z čistíren odpadních vod hrozí riziko
vstupu kontaminovaných kalů do prostředí a možné ohrožení veřejného zdraví a životního
prostředí. Před aplikací kalů je nutná jejich hygienizace. Velmi podstatným kritériem
naplňování tohoto cíle bude důsledná evidence a kontrola vlastností a složení kalů před jejich
aplikací.
Odpadní oleje
Z provádění cíle zvýšení materiálové a energetické úrovně využití odpadních olejů lze očekávat
nepřímé pozitivní dopady na životní prostředí. Rizikovým bodem při tomto využívání bude
manipulace s oleji, kde hrozí riziko kontaminace životního prostředí.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Prováděním cíle hrozí rizika kontaminace životního prostředí a infekce. Velmi podstatným
kritériem naplňování tohoto cíle bude stanovení jednotných postupů, provádění a kontrol.
Specifické skupiny nebezpečných odpadů
Prováděním cíle bude docházet ke snížení rizik vstupu nebezpečných odpadů do životního
prostředí a jejich neodborného užití, či neodborné manipulace s nimi. Lze očekávat pozitivní
dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Prováděním bude dosahováno omezení negativních rizik pro veřejné zdraví a životní prostředí.
Odpady s obsahem azbestu
Realizace cíle povede k minimalizaci negativních účinků při nakládání s odpady s obsahem
azbestu. Lze očekávat zejména pozitivní dopady na úrovni veřejného zdraví a snížení rizik
spojených s účinky azbestu na veřejné zdraví.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Prováděním cíle lze očekávat snížení rizik vstupu do prostředí a omezení plošných záborů
v případě kontaminací životního prostředí.
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Další skupiny odpadů
Cíl je zaměřen na aktivity, které povedou ke snížení množství skládkovatelných odpadů, snížení
objemu skleníkových plynů. Lze očekávat nepřímé pozitivní ovlivnění životního prostředí.
Odpady železných a neželezných kovů
Cíl je definován k využití kovových odpadů a kovových výrobků s ukončenou životností
na materiály za účelem náhrady primárních surovin. Prováděním cíle lze očekávat pozitivní
dopad na životní prostředí. Taktéž lze očekávat omezení negativních vlivů vznikajících
při získávání a zpracovávání primárních surovin.
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Prováděním cíle se omezí nelegální skládky, tudíž i znečišťování a případná kontaminace
životního prostředí. Lze očekávat pozitivní dopad na jednotlivé složky životního prostředí.
Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Obsahově je cíl definován k omezení možnosti přesunu odpadu přes hranice, a to i za účelem
zpracování. Doporučujeme uplatňovat zásadu likvidace odpadu na území původce
a to i na regionální úrovni.
Opatření k omezení černých skládek a litteringu a zajištění nakládání s odpady, jejichž
vlastník není znám nebo zanikl
Prováděním cíle se omezí případná kontaminace a znečišťování životního prostředí a přispěje
se k jeho revitalizaci. Lze očekávat pozitivní dopad na jednotlivé složky životního prostředí.
Program předcházení vzniku odpadů
Převážně se jedná o obecně formulované cíle, jež budou mít v obecné rovině pozitivní dopad
na životní prostředí. Lze předpokládat, že působnost provádění cílů bude mít dlouhodobý
časový charakter s působením přesahujícím implementační období předkládané koncepce.
Velmi podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů bude realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. Bude nutné klást jednotlivým
informačním a propagačním kampaním odpovídající míru důležitosti, tak aby byly co nejvíce
efektivní z hlediska definovaného cíle.

6.3 Zásady Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Zásady pro nakládání s odpady
Z hlediska definovaných zásad pro nakládání s odpady se v mnohých případech jedná
o administrativní opatření, u nichž lze předpokládat nepřímé pozitivní dopady na jednotlivé
složky životního prostředí zejména v dlouhodobém horizontu. U realizace některých zásad lze
předpokládat úsporu primárních zdrojů. V celkovém přehledu se jedná o vymezení
podporovaných, respektive nepodporovaných aktivit, respektive technologií nakládání
s odpady.
Komunální odpady
Realizace zásad definovaných v kapitole Komunální odpady povede k zvýšení efektivity sběru
komunálního odpadu a tím i k nepřímému zlepšování stavu jednotlivých složek životního
prostředí. Provádění zásad povede k celkové nižší zátěži životního prostředí. Lze také očekávat
snížení tlaku na využívání primárních zdrojů surovin. Z pravidla se jedná o zachování,
podporování, případně rozvíjení vybraných aktivit nakládání s komunálními odpady a systému
sběru komunálních odpadů.
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Směsný komunální odpad
Zásady jsou definované s ambicí významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu
společně se snižováním produkce směsného komunálního odpadu zavedením nebo rozšířením
odděleného sběru využitelných složek komunálních odpadů. Obecně lze očekávat pozitivní
dopady na jednotlivé složky životního prostředí. Provádění zásad povede k snížení tlaku
na životní prostředí.
Živnostenské odpady
Jedná se převážně o administrativní zásady bez přímé identifikace vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Případné dopady na jednotlivé složky životního prostředí se budou
projevovat spíše ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Zásady jsou konstruovány s ambicí podpory systému sběru biologicky rozložitelných odpadů
se snahou k jejich maximálnímu využívání. Podpora je zaměřena i na budování a rozvoj nutné
infrastruktury. V případě sběru a maximálního využívání biologicky rozložitelných odpadů lze
předpokládat nepřímé pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí. Podstatné
hledisko při naplňování těchto zásad budou místní podmínky a faktory s přehlédnutím
k charakteru aglomerace (venkov/město), ve které budou realizovány. U podpory
infrastruktury nelze při detailu strategického plánování hodnotit, čili při dalším stupni
projektové přípravy bude nezbytné důsledně postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Stavební a demoliční odpady
Prováděním zásad z kapitoly Stavební a demoliční odpady lze očekávat pozitivní dopad
na jednotlivé složky životního prostředí společně se šetřením primárních zdrojů surovin
a energií. Provádění zásad povede k zvýšení míry a efektivnosti recyklace stavebních
a demoličních odpadů.
Nebezpečné odpady
Jedná se převážně o administrativní zásady bez přímé identifikace vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí.
Odpady železných a neželezných kovů
Jedná se převážně o administrativní zásady. V dlouhodobém kontextu lze očekávat úsporu
primárních zdrojů surovin.
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Jedná se převážně o administrativní zásady bez přímé identifikace vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Provádění zásad povede k podpoře cíle, čili omezení nelegálních skládek,
a tudíž i znečišťování a případná kontaminace životního prostředí.
Zásady pro sběr odpadů
Jedná se převážně o administrativní zásady. V dlouhodobém kontextu lze očekávat úsporu
primárních zdrojů surovin.
Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Přeshraniční přeprava odpadů respektuje základní zásadu zákaz dopravy odpadu do ČR
za účelem jejich odstranění a odpad vzniklý v ČR se přednostně využívá na území našeho státu
a tím minimalizuje zátěž životního prostředí. Zásada, která tato kritéria nesplňuje a nelze s ní
souhlasit, je dovoz kalů ze zahraničních čistíren odpadních vod za účelem jejich přímého využití
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k rekultivaci nebo ke kompostování. Tento způsob dovozu kalu přináší přímá rizika
pro pracovníky, kteří s ním nakládají, pro obyvatelstvo i kontaminaci životního prostředí,
a může vyvolat vysoké dopravní nároky. Deklarované kontroly kalů nejsou možné a nezajišťují
v době stále se zvyšujících biologických rizik dostatečnou ochranu zdraví a životního prostředí.
Zásadu nelze doporučit.

6.4 Opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
Komunální odpady
Provádění většiny opatření v kapitole Komunální odpady povede k nepřímému pozitivnímu
dopadu na jednotlivé složky životního prostředí. Lze očekávat zmenšení podílu odpadů
určených ke skládkování a spalování odpadů. Dále provádění jednotlivých opatření povede
k zvýšení podílu separovaného odpadu a jeho dalšího využití. Nedílnou součástí navrhovaných
opatření je i informační kampaň spojená s osvětou a vzděláváním v oblasti odpadového
hospodářství, což lze hodnotit velmi kladně. Souhrnně se jedná o patření, která stanovují
povinnosti typu: legislativně zakotvit, důsledně kontrolovat, či průběžně vyhodnocovat.
V rámci kontrol a průběžného vyhodnocování bude záležet na dodržování správných postupů
a zmíněné důslednosti.
Směsný komunální odpad
Převážná většina navrhovaných opatření se vztahuje k podpoře energetického využívání
směsného komunálního odpadu, a to jak podpoře skrze úpravu legislativních norem,
tak podpoře budování odpovídající efektivní infrastruktury. Při podpoře jednotlivých projektů
je nutné důsledně postupovat v souladu se zákony vztahujícími se k ochraně životního
prostředí, zejména se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění. U opatření jež se týkají kontrol a průběžného vyhodnocování bude nutné
dodržovat správné metodické postupy provádění.
Živnostenské odpady
Převážně se jedná o opatření legislativního či administrativního charakteru, u kterých lze
zejména očekávat pozitivní dopady na úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství. Souhrnně se jedná o patření, která stanovují povinnosti typu:
legislativně zakotvit, důsledně kontrolovat, průběžně vyhodnocovat, či nastavovat systémy
v rámci živnostenských odpadů na úrovni obcí. V rámci kontrol a průběžného vyhodnocování
bude záležet na dodržování správných postupů a zmíněné důslednosti.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
U převážné většiny opatření v kapitole Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné
komunální odpady lze očekávat zejména pozitivní dopady v oblasti vzdělávání, výchovy
a osvěty v odpadovém hospodářství, což bude mít v krátkodobém až střednědobém horizontu
pozitivní dopad na nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými
komunálními odpady ze strany jejich producentů. V globálu tato opatření nastavují legislativní
vymezení, stanovují limity, definují kontroly, či vytvářejí podmínky k realizaci informačních
a osvětových kampaní.
Stavební a demoliční odpady
Souhrnně lze očekávat úspory primárních zdrojů surovin. Ovšem je nutné respektování
lokálních podmínek. Opatření se zaměřují, zejména na legislativní zakotvení norem jakosti,
či legislativního stanovení druhů stavebních odpadů a vypracování dokumentů pro nakládání
se stavebními a demoličními odpady. Z hlediska realizace jednotlivých opatření lze očekávat
snížení tlaku na jednotlivé složky životního prostředí a tudíž i pozitivní dopady na ně.
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Nezbytným předpokladem je nutná kontrola dodržování limitů nebezpečných látek především
při využití stavebních a demoličních odpadů v životním prostředí.
Nebezpečné odpady
U převážné většiny opatření v kapitole nebezpečné odpady lze očekávat posun k možnému
omezení kontaminace odpadů. Lze také očekávat pozitivní dopad na úrovni vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství skrze realizace účinných osvětových
kampaní o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí. Další
navrhovaná opatření se týkají důsledných kontrol při nakládání s nebezpečnými odpady, což by
mělo patřit k prioritním aktivitám.
Obaly a obalové odpady
Jedná se zejména o opatření, která spočívají v administrativních či organizačních aktivitách bez
identifikovatelných přímých dopadů na životní prostředí. V nepřímé rovině lze očekávat
pozitivní působení. Opatření spočívají zejména v rozvíjení integrovaných systémů třídění
komunálních odpadů, legislativních zakotvení, podpory nakládání s obalovými odpady
a důsledné kontroly v rámci nakládání s obaly a obalovými odpady.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Jedná se zejména o opatření, která spočívají v administrativních či organizačních aktivitách bez
identifikovatelných přímých dopadů na životní prostředí. V nepřímé rovině lze očekávat
pozitivní působení. V některých případech lze očekávat pozitivní dopad na úroveň vzdělávání
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. V dlouhodobém horizontu se může
provádění opatření pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí.
Odpadní baterie a akumulátory
Jedná se zejména o opatření, které spočívají v administrativních či organizačních aktivitách bez
identifikovatelných přímých dopadů na životní prostředí. V nepřímé rovině lze očekávat
pozitivní působení. V některých případech lze očekávat pozitivní dopad na úroveň vzdělávání
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. V dlouhodobém horizontu se může
provádění opatření pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Jedná se zejména o administrativní a organizační charakter opatření. Provádění navrhovaných
opatření se v dlouhodobém horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech životního
prostředí. V globálu se jedná o nastavení standardů pro sběr a zpracování vybraných vozidel
s ukončenou životností, podporování výzkumu, vývoje, inovací a implementací postupů
a technologií s pozitivním vlivem na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití
odpadů vzniklých při zpracování vozidel s ukončenou životností. Lze usuzovat, že bude
docházet i ke snížení tlaku na využívání primárních surovin.
Odpadní pneumatiky
Jedná se zejména o administrativní a organizační charakter opatření. Provádění navrhovaných
opatření se v dlouhodobém horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech životního
prostředí. Opatření jsou obsahově tvořena zejména legislativním nastavením povinností
v oblasti nakládání s pneumatikami a důsledné kontrole dodržování hierarchie nakládání
s tímto druhem odpadů. Dále jsou opatření zaměřena na podporu výzkumu a vývoje nových
postupů a recyklační technologií v rámci nakládání s odpadními pneumatikami, což lze
pozitivně kvitovat.
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Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Provádění některých opatření zamezí kontaminaci půdy, vody a bude minimalizovat
kontaminace potravního řetězce, povede k minimalizaci rizik pro zdraví. Dále nastavují
legislativní vymezení, stanovují limity, definují kontroly. Současně je nutné při jejich aplikaci
do životního prostředí provádět důslednou hygienizaci vhodnými technologiemi včetně
kontroly jejich účinnosti. Podporu investice spojené s energetickým využíváním kalů z ČOV
z veřejných zdrojů je nutno především zvažovat u ČOV z městských a průmyslových aglomerací,
kde kvalita kalů nesplňuje kritéria pro jejich využití v rámci životního prostředí.
Odpadní oleje
Administrativní a organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Rizikovou oblastí při nakládání s odpadními oleji může být jejich dočasné
uskladňování a následná manipulace. Při těchto operacích je nutné důsledně postupovat
dle schválených metodických postupů, BOZP a dobré praxe.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Souhrnně lze konstatovat, že provádění všech opatření z kapitoly Odpady ze zdravotnické
a veterinární péče lze doporučit k realizaci. Realizace opatření vypracovaných ve spolupráci
s resortem Ministerstva zdravotnictví se v dlouhodobém horizontu může pozitivně projevit
v celém cyklu nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení a při veterinární činnosti. Opatření
jsou zaměřena i na oblast problematiky odpadů z domácí péče a samoléčení, zabývají
se snížením biologických rizik v souvislosti s dekontaminací odpadu před jejich dalším
transportem. Opatření jsou navržena i na úrovní vzdělávání, výchovy a osvěty a to nejen
pracovníků ve zdravotnictví, ale i obyvatel. Všechna opatření mohou vést k minimalizaci
zdravotních a ekologických rizik především při nakládání s nebezpečnými odpady
ze zdravotnictví a veterinární péče.
Odpady a zařízení s obsahem PCB
Organizační a administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Rizikovou oblastí při nakládání s PCB může být jejich dočasné uskladňování
a následná manipulace. Při těchto operacích je nutné důsledně postupovat dle schválených
metodických postupů, BOZP a dobré praxe.
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Provádění navrhovaných opatření lze doporučit. Opatření by měla vést identifikaci možného
výskytu POPs v určitých komoditách odpadů a tím snížit kontaminaci životního prostředí
persistentními látkami a snížit tak expozici obyvatel.
Odpady s obsahem azbestu
Organizační a legislativní opatření mohou výrazným způsobem snížit expozici populace
azbestu. Lze očekávat pozitivní dopad na úroveň environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a v dlouhodobém horizontu se může pozitivně projevit v ochraně zdraví a ke snížení
kontaminace pracovního i životního prostředí. Především opatření, která vedou k vypracování
správného nakládání s odpady s azbestem u obyvatel.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Administrativní opatření by měla vést ke snížení možné expozice lidí odpady s obsahem
přírodních radionuklidů. Opatření povedou k cílené kontrole těchto komodit odpadů a to ve
spolupráci se SUJP. Provádění navrhovaných opatření se v dlouhodobém horizontu může
pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí i ochraně populace.
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Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Z provádění navrhovaného opatření vyplývá omezení znečištění rozložitelnými odpady,
z tohoto důvodu lze opatření doporučit. Obecně se jedná o podporu a rozvoj systému sběru
vedlejších produktů živočišného původu a biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní
a stravoven. Opatření se zaměřují i na podporu a rozvoj zařízení pro jejich zpracování. Opatření
definovaná v rámci této kapitoly lze považovat za aktivity s pozitivním dopadem na jednotlivé
složky životního prostředí.
Odpady železných a neželezných kovů
Lze očekávat snížení potřeby nových surovinových zdrojů. Převážně se jedná o organizační
opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Navrhované opatření zvýší efektivitu nakládání s odpady.
Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání
s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Provádění opatření povede k plošnému omezení nelegálního ukládání odpadů. Za odpady
by měl vždy zodpovídat původce.
Program předcházení vzniku odpadů Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta
Z hlediska naplňování těchto opatření lze identifikovat nepřímý pozitivní vliv vedoucí
k snižování zatížení prostředí odpady. Dále lze očekávat snížení energetické náročnosti. V rámci
provádění bude záležet na účinnosti informačních a osvětových programů a jejich dopadu
na změnu chování obyvatel.
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 2 - Regulace a plánování
V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na podpoře a legislativních požadavcích
implementovaných do praxe.
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje
V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na kvalitě zpracování metodiky,
stanovení indikátorů a realizace hodnocení.
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace
Z hlediska realizace těchto opatření lze očekávat v sekundárním působení snížení surovinové
a energetické náročnosti. V případě realizace proaktivních projektů by mohlo dojít
k pozitivnímu ovlivnění ŽP a zdraví.
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Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů, kontrola plnění POH ČR a POH krajů a změny
POH ČR
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Hodnocení stavu odpadového hospodářství a POH ČR
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Opatření k zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství a hodnocení
plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a plánů odpadového hospodářství
krajů
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.
Opatření k zajištění kvalitní datové základny odpadového hospodářství
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí.

6.5 Synergické, dlouhodobé a kumulativní vlivy
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 obsahuje cíle, zásady a opatření, od jejichž
realizace lze očekávat převážně pozitivní vlivy a jejich kumulace případě synergie v rámci
odpadového hospodářství a jeho působení na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné
zdraví.
Základní úroveň synergie plynoucí z plnění hlavních a dílčích cílů, opatření a zásad Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je naznačena v kapitole 5. Cíle ochrany životního
prostředí stanovené na mezinárodní, komunitární nebo vnitrostátní úrovni, které mají vztah
ke koncepci. Na základě identifikací cílů ostatních koncepčních dokumentů národní
i mezinárodní úrovně, které jsou v obsahovém a zejména věcném souladu s definovanými cíli
Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 lze odvíjet míru synergie POH ČR 2015 – 2024,
respektive míru synergie dopadů provádění předmětné strategie.
Z hlediska provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 lze očekávat synergie u:
 snížení celkového dopadu odpadového hospodářství na životní prostředí ve všech
hlavních odvětvích;
 účinnější využívání primárních zdrojů;
 zajištění bezpečnějšího nakládání s odpadem jakožto zdrojem;
 zabránění škodám na životním prostředí a veřejném zdraví, tak aby byla snížena
produkce odpadu v absolutním vyjádření a produkce odpadu na obyvatele;
 omezení skládkování na zbytkový (tj. nerecyklovatelný či jinak nevyužitelný) odpad;
 provést strukturální změny ve výrobě, technologii a inovacích a rovněž modelech
spotřeby a životního stylu aby snížily celkový dopad výroby a spotřeby na životní
prostředí;
 vyšší míry recyklace a energetické účinnosti při odstraňování odpadů;
 optimalizací účinnosti využívání primárních zdrojů díky řešení otázek možnosti
opětovného využití či účinnější recyklace stávajících výrobků;
 přeměny odpadu ve zdroj;
 ke snížení produkce odpadu na obyvatele a produkce odpadu v absolutním vyjádření;
 v oblasti předcházení vzniku, opětovného použití, recyklace, využití a snižování
množství odpadu ukládaného na skládky;
Míra reálnosti vyhodnocených vlivů na jednotlivé složky životního prostředí bude výrazně
záviset na důsledném prosazování závaznosti zásad definovaných v POH na jednotlivá opatření
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a cíle. Neméně důležitým hlediskem je průběžný monitoring realizace POH a případné
následné změny realizace POH v závislosti na identifikaci případných nepříznivých jevů. Důraz
je třeba klást nejen na realizaci prostřednictvím jednotlivých záměrů, ale i při přípravě
a schvalování navazujících či souvisejících koncepčních dokumentů (např. krajské POH)
i legislativních norem. V rámci těchto kroků je nutné závazně se držet navržených zásad POH,
které vytvářejí rámec provádění skupin opatření.
Jde především o uplatňování jednotlivých zásad, přičemž za jednu z nejvýznamnějších lze
považovat hierarchii nakládání s odpady v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné využití (např. kompostování a anaerobní rozklad energetické využití)
a na posledním místě odstranění („bezpečné odstranění“), a to při dodržení všech požadavků,
právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Synergické působení spolu plánovanými úpravami legislativních norem a environmentální
výchovou i osvětou lze očekávat v dlouhodobějším časovém měřítku zejména v druhé polovině
časové platnosti POH.
Z dalších pozitivních synergických a dlouhodobých vlivů zejména při správném zavedení
kompostování do praxe, kdy spolu s působením Zásad správné zemědělské a environmetální
praxe lze očekávat vyšší využívání organických hnojiv v zemědělství.
Z hodnocení plynoucí příležitosti v rámci pozitivního dopadu provádění Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní prostředí jednoznačně převažují nad identifikovanými
riziky. Všechna vyhodnocená rizika jsou systémově řešitelná a lze je zapracováním navržených
zmírňující opatření podstatně omezit, v některých případech zcela eliminovat.
Z hlediska kumulací vlivů vyplývajících z provádění koncepce lze obecně očekávat pozitivní
kumulace, kdy bude docházet k provázání podporovaných zásad a opatření, a tedy i k jejich
spolupůsobení v oblasti odpadového hospodářstvím, což povede i k zlepšení dopadu
na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.

6.6 Přeshraniční vlivy
Na úrovni podrobnosti, s nimiž Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 pracuje, nebyly
identifikovány žádné potenciálně negativní vlivy přesahující hranice ČR.
Naplňování hlavních a dílčích cílů bude dosahováno jak organizačně technologickými
opatřeními, tak investičními záměry. Organizační a administrativní opatření k zefektivnění
nakládání s odpady mohou snížit zatížení odpady a s tím spojený tlak na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejné zdraví.
Z přeshraničních vlivů lze uvažovat o vlivech šířených ovzduším a povrchovými vodami.
Nepřímé ovlivnění skrze kvalitu vody a ovzduší nebylo na území České republiky shledáno
jako významně negativní. Z tohoto výsledku lze vycházet i při hodnocení přeshraničních vlivů
a tudíž, na základě detailu, v rámci kterého je Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
připravován společně s jeho SEA vyhodnocením lze možnost šíření vlivů za hranice ČR
zamítnout.
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7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech
závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení
koncepce
Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit, jež budou
naplňovat cíle, zásady a opatření, je nutné respektovat a dodržovat uvedená zmírňující
opatření pro předcházení, snížení či kompenzaci potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví, pokud nebudou upřesněna či změněna v rámci posuzování vlivů
záměru na životní prostředí (EIA) dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.

Vzhledem k rozsáhlosti koncepce jsou v rámci kapitoly 7. Plánovaná opatření
pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní
prostředí vyplývajících z provedení koncepce uvedeny jen ty cíle, zásady a opatření,
u kterých bylo opatření pro předcházení negativních vlivů definováno. Cíle, zásady
a opatření, u kterých žádné opatření definováno nebylo, byly z této kapitoly vyjmuty.
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Cíle Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Strategický cíl

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Velmi podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů bude
realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství, na tuto oblast je nutné se zaměřit.

Strategický cíl

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní Pro minimalizaci rizik u jednotlivých komodit odpadu i způsobu jejich nakládání je nutné hodnocení jednotlivých
prostředí.
toků odpadů a jejich potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí.

Strategický cíl

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“

Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i přímé rovině na všechny složky životního prostředí. Povede
k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik při nakládání s odpady.

Strategický cíl

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové hospodářství.

Realizace strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému vlivu na jednotlivé složky životní prostředí. Na
druhé straně mohou narůstat rizika při zpracovávání odpadů a jejich následným využíváním. Zde je nutné nalézt
konsensus a vyvážené řešení mezi úsporami primárních zdrojů, energetickou náročností zpracování odpadů,
vznikem dalších odpadů a dalšími faktory.

Hlavní cíl

Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných složek a Z hlediska podpory jde i o energetické využívání odpadů. Detailnější posouzení realizovat v navazujících stupních
biologicky rozložitelných odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v projektové přípravy v souladu se zákonem č. 100/2001 sb. Při realizaci je nutné dbát na soulad s EU legislativou.
souladu s platnou legislativou.
Volené technologie by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované v BREF dokumentech, čili by
měli plnit parametry BAT technologií.

Hlavní cíl

Biologicky rozložitelné odpady

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (dále jen „BRKO“) Detailnější posouzení realizovat v navazujících stupních projektové přípravy v souladu se zákonem č. 100/2001
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnostních z sb. Při realizaci je nutné dbát na soulad s EU legislativou. Volené technologie by měly odpovídat těm, jež jsou
celkového množství BRKO vyprodukovaných v roce 1995.
pro dané odvětví definované v BREF dokumentech, čili by měli plnit parametry BAT technologií.

Hlavní cíl

Stavební a demoliční odpady

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou, kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a kvalitu vzniklých
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně substrátů v kontextu jejich budoucího použití.
zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a demoličním
odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu
odpadů5 pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

Hlavní cíl

Nebezpečné odpady

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Bude nutné kontrolovat, zda jde o skutečné snížení produkce nebo jen administrativní úpravu a kontrolu. Bude
nutné zabezpečit elektronickou evidencí odpadů. Dalším bodem by mělo být vypracování bezpečných postupů a
jejich dodržování včetně kontroly a sankcí a to v celém cyklu nakládání s nebezpečnými odpady.

5

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
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Hlavní cíl

Nebezpečné odpady

Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Bude nutné kontrolovat, zda jde o skutečné snížení produkce nebo jen administrativní úpravu a kontrolu. Bude
nutné zabezpečit elektronickou evidencí odpadů. Dalším bodem by mělo být vypracování bezpečných postupů a
jejich dodržování včetně kontroly a sankcí a to v celém cyklu nakládání s nebezpečnými odpady.

Hlavní cíl

Obaly a obalové odpady

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Zvýšit celkové využití odpadů z obalů U třídících linek i recyklačních technologií hodnotit zdravotní rizika kontaminace pracovního i životního
na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Zvýšit prostředí.
recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních
obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.

Hlavní cíl

Odpadní baterie a akumulátory

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.

Při manipulaci a recyklaci důsledně dodržovat schválené pracovní postupy a dodržovat BOZP s cílem
minimalizovat riziko nestandardních událostí.

Dílčí cíl

Odpadní baterie a akumulátory

V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru odpadních přenosných baterií Při manipulaci a recyklaci důsledně dodržovat schválené pracovní postupy a dodržovat BOZP s cílem
a akumulátorů viz tabulka č. 45.
minimalizovat riziko nestandardních událostí.

Hlavní cíl

Odpadní baterie a akumulátory

Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a akumulátorů.

Při manipulaci a recyklaci důsledně dodržovat schválené pracovní postupy a dodržovat BOZP s cílem
minimalizovat riziko nestandardních událostí.

Hlavní cíl

Odpadní pneumatiky

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

Důsledně třídit pneumatiky vhodné k opětovnému používání (protektorování).

Hlavní cíl

Odpadní pneumatiky

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.

Důsledně třídit pneumatiky vhodné k opětovnému používání (protektorování).

Hlavní cíl

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod (ČOV).

Legislativně stanovit kritéria kvality kalů odpovídající trendům EU a zajistit jejich dodržování průběžnou
kontrolou.

Hlavní cíl

Odpady s obsahem azbestu

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské zdraví a Vypracovat metodiku pro nakládání s odpady s azbestem v obcích, kontrolovat nakládání s odpady s azbestem a
životní prostředí.
tím snížit riziko expozice obyvatel azbestem.

Hlavní cíl

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředí v České Omezit možnosti přesunu odpadu přes hranice na základě principu blízkosti (Basilejská úmluva).
republice.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
Komunální odpady
B
C
F

Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů, Kontrola musí být doplněna finančními pobídkami a výchovou a osvětou obyvatel.
minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Z pozice zpětné vazby dodržování hierarchie nakládání s odpady je nutné, aby toto opatření mělo svojí oporu
v legislativě a jejím vynucováním.
Legislativně vymezit podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se od hierarchie nakládání s Pro zohlednění životního cyklu aplikovat metody LCA.
odpady. Tyto podmínky by měly sledovat zejména ochranu životního prostředí a zdraví,
zohledňovat celkový životní cyklus odpadu a jeho dopad na životní prostředí, technickou
proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady

Směsný komunální odpad
C
D
E
F

Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá zákaz skládkování od
roku 2024.
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení
energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu).
V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické
využití odpadů bez jeho předchozí úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním
/spoluspalováním za dodržování platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním odpadem na obecní a
regionální úrovni.

Na základě analýz zajistit dostatečnou kapacitu pro využití vytříděného a upraveného odpadu.
Z hlediska koncepčního lze toto opatření hodnotit pozitivně. V navazujících stupních projektové přípravy
jednotlivých projektů je nezbytné důsledně postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 sb.
Nelze hodnotit bez znalosti kapacit vhodných technologií. Z hlediska koncepčního lze toto opatření hodnotit
pozitivně.
Statistiky o nakládání s odpady lze využít pro propagaci třídění odpadu a podobné aktivity v rámci vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství dle příslušné úrovně POH.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
B

C

D
I

Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů stanovit jejich vlastnosti a požadavky Parametry pro sběr a další nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a biologicky rozložitelnými komunálními
na sběr a nakládání s nimi.
odpady musí respektovat ochranu zdraví a životního prostředí. Nezbytná bude i kontrolní činnost. U
podporovaných projektů v navazujících stupních projektové přípravy důsledně postupovat v souladu se
zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém Vyhláška respektovat pravidla pro ochranu zdraví a životního prostředí. Nezbytná bude i kontrolní činnost.
shromažďování, odděleného sběru a nakládání s biologicky rozložitelnými odpady na území
obce a to minimálně pro biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost
obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na systém obce odděleně
odkládat biologicky rozložitelné odpady, minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného
původu.
Legislativně zakotvit povinnost fyzických osob a původců napojených na systém obce, Legislativa musí respektovat pravidla pro ochranu zdraví a životního prostředí. Nezbytná bude i kontrolní
biologicky rozložitelné odpady odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití podle činnost.
systému stanoveného obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky obecního systému Statistiky o nakládání s odpady lze využít pro propagaci třídění odpadu a podobné aktivity.
nakládání s komunálními odpady o způsobech a rozsahu odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů a o nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech
prevence a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a
obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do
krajských plánů odpadového hospodářství.
Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad, energetické využití a
přípravu k energetickému využití. Vytvořit přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro
nakládání s odděleně sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních
původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných komunálních odpadů, tj.
biologických odpadů získaných z odděleného sběru BRKO, k aplikaci do půdy. Vytvořit
podmínky k odbytu výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky
rozložitelných odpadů, kompostu a digestátu, především pro využití v zemědělské výrobě a také
v obcích.
Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce k částečné náhradě
průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z odpadů, která splňují kvalitativní požadavky na
běžná hnojiva.

Prosazovat odpovědnost každé domácnosti za produkované odpady a v nejvyšší možné míře za jejich zpracování
a využití. Zvláště u malých sídel je nevhodné přenášet odpovědnost na obce.

V navazujících stupních projektové přípravy bude nezbytné postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Podporovat pouze kvalitní komposty splňující vlastnosti dané normami. Nutnou aktivitou v této oblasti bude
zesílená kontrolní činnost.

Je nutné, aby textace toho bodu vždy věcně obsahovala motivaci k náhradě průmyslových hnojiv hnojivy
vyrobenými z odpadů nikoliv stanovenou povinnost. Hnojiva taktéž musí splňovat kritéria kvality z hlediska
ochrany půdy, potravního řetězce a zdraví lidí.

Legislativně umožnit a podporovat energetické využití biologicky rozložitelných odpadů Uplatnění tohoto opatření má své opodstatnění zejména ve velkých sídelních aglomerací.
obsažených ve směsném komunálním odpadu, který je obecně s ohledem na heterogenitu
materiálu a koncentraci rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich
zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými biologickými metodami.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného komunálního odpadu.
V navazujících stupních projektové přípravy důsledně postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Jen pro odpady, které nelze kompostovat či aerobně a
anaerobně zpracovat.
Legislativně stanovit parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající bioodpad, které budou Parametry pro výstup musí respektovat ochranu zdraví a životního prostředí.
využívány do životního prostředí.

Stavební a demoliční odpady
D
F

Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební normy, jako náhrady za
přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky
a ekonomicky možné.
Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a demoličních odpadů a recyklátů z
těchto odpadů na povrchu terénu při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a
zdraví lidí.

Recykláty musí splňovat kritéria, která svými parametry zabrání kontaminaci životního prostředí a nebudou
příčinou expozice populace toxickým látkám.
Recykláty a upravený demoliční odpad musí splňovat kritéria, která svými parametry zabrání kontaminaci
životního prostředí a nebudou příčinou expozice populace toxickým látkám.

Nebezpečné odpady
C

Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu nebezpečných vlastností Je nutné spolupracovat nejen s příslušnými orgány ale i s profesními svazy. Realizace povede k větší ochraně
odpadů na zdraví člověka a životní prostředí včetně vytvoření metodik.
zdraví lidí i životního prostředí.

A

Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních vod a množství těchto kalů
využitých k aplikaci na půdu (kompostování a přímé použití kalů na zemědělské půdě).
Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým využíváním kalů z ČOV s
odpovídající produkcí kalů.

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
C

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Součástí navržených opatření by měla být evidence zapravovaných kalů a zamezit jejich nekontrolovatelné
aplikace do životního prostředí včetně kontroly jejich kvality z hlediska obsahu nebezpečných látek.
Především u kalů z průmyslových a velkých městských aglomerací se zvýšeným rizikem kontaminace složek
životního prostředí při kompostování či anaerobním rozkladu.
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F

Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání s kaly z čistíren odpadních Nutné ustanovit kontrolu a případné sankce.
vod s důrazem na ochranu zdraví lidí, životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z
čistíren komunálních odpadních vod v zemědělství.

D

Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků, zvláště zařízení sloužících k Při podpoře nových projektů v navazujících stupních projektové přípravy postupovat v souladu se zákonem
výrobě energie (bioplynové stanice, zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
využití).

D

Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH ČR stanovovat preferovaná a k podpoře z veřejných Preferovaná zařízení musí splňovat podmínky BAT technologií.
zdrojů doporučená zařízení pro nakládání s odpady.

A

Vytvořit a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit kontinuální
provoz volně přístupné informační základny o problematice předcházení vzniku odpadů na
všech úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak předcházet vzniku
odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho jednotlivé složky).
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování
množství zpětně odebraných oděvů, textilu, obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců,
nářadí a dalších znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových
organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a podobných subjektů a zajistit
vytvoření interaktivní veřejně přístupné sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem postupného zvyšování
množství zpětně odebraných elektrických a elektronických zařízení a účelem snižování produkce
odpadů z těchto výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření informační sítě
servisních středisek pro opravy a další používání EEZ k původnímu účelu včetně přípravy
pravidel pro provoz servisních středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření
příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání EEZ z pohledu potencionálního
vzniku odpadů.
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů zaměřených na snížení produkce
odpadů z potravin: Zajistit vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace
nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu potencionálního vzniku odpadů;
zajistit vypracování příručky pro majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších
stravovacích zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních státní správy se zvláštním zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na
stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních odpadů.
Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze stavebnictví pro výrobce
stavebních materiálů, projektanty, investory, stavební firmy a občany a zveřejnit stavební
materiály s obsahem nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví a životní
prostředí.

Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Program předcházení vzniku odpadů Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta

B

C

D

E
F

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Podpora nezbytné osvěty (nepálit odpad doma, domácí odpad třídit, nebát se povolených zařízení na využívání
energetického obsahu odpadů).

V rámci realizace opatření bude nezbytné zajistit podporu nezbytné osvěty.

Minimalizace odpadu se příznivě promítne do nároků na zřizování zařízení na nakládání s odpady. V rámci
realizace opatření bude nezbytné zajistit podporu nezbytné osvěty.

Sleduje se minimalizace potravinářských odpadů a tím i snižování potřeb na zařízení k nakládání s nimi.
Zabraňuje se plýtvání s potravinami. V rámci realizace opatření bude nezbytné zajistit podporu nezbytné osvěty.

Primárně se sleduje minimalizace potřeb spojených s nakládáním s odpady. Doporučujeme doplnit o systém
motivačních prvků.
Minimalizace těžby stavebních surovin, ochrana před vnášením škodlivin do životního prostředí. Bylo by vhodné
doplnit o odpadové hospodáře.
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V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty zajistit vypracování
studijního materiálu na téma předcházení vzniku odpadů a jeho následného praktického
začlenění do školních osnov s cílem zvýšit povědomí o problematice.
V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru výrobků zajistit u všech
dotčených subjektů rozšíření činností v rámci problematiky předcházení vzniku odpadů zejména
formou informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí obyvatelstva.
Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných environmentálních značení a výrobků s
menším dopadem na životní prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí
Národního programu environmentálního značení.

Potřebu řádného nakládání s odpady je nutno včlenit do celého systému ekologické výchovy. Doporučujeme
začlenění do všech stupňů vzdělávání.
Využívá se přímý kontakt provozovatelů kolektivních systémů zpětného odběru s jimi obsluhovanými původci
odpadů. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost účinnosti kampaně a jejího vlivu na změnu chování
obyvatel.
Ekologicky šetrné výrobky všestranně pozitivně ovlivňují životní prostředí, a je nutno napomáhat jejich
propagování.

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 2 - Regulace a plánování
J

K
L

M

Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových legislativních požadavků a cílů v
oblasti předcházení vzniku odpadů v České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních
předpisů EU, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení pro opětovné
použití výrobků na konci životnosti a optimalizace stávajících legislativní požadavků pro
stravovací zařízení a využití potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V
průběhu realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně implementovat a kontrolovat
plnění požadavků na předcházení vzniku odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové
směrnice o odpadech a relevantních národních předpisů.
Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně stravovacích zařízení a
analýzy možností redukce hmotnosti potravinových obalů z pohledu případných legislativních
změn.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a obecní kompostování
biologicky rozložitelných odpadů u fyzických osob. Program podpory domácího, komunitního a
obecního kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje zapracovat do
krajských plánů odpadového hospodářství.
Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek pro firmy využívající při
výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své technologie se záměrem zvýšení využívání
„druhotných surovin“ při výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných
surovin“ při výrobě.

Nutnost efektivního legislativní zakotvení uvedených opatření je základem jejich realizovatelnosti. Bude nutné
věnovat zvýšenou pozornost implementaci předpisů v praxi.

Sleduje se minimalizace vzniku potravinářských odpadů a obalů. Bude nutné věnovat zvýšenou pozornost
implementaci předpisů v praxi.
Kompostování je vedle zplyňování ekologicky nejefektivnějším nakládáním s organickým odpadem.

Sleduje se omezování spotřeby primárních surovin, jejichž získávání negativně poznamenává krajinu. Realizovat
ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu ČR a Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje
N
O
P

Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu předcházení vzniku Vyhodnocování Programů umožní hodnotit efektivitu plnění cílů a jednotlivých opatření a jejich přínosy pro
odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení pokroku, jehož bylo dosaženo.
složky životní prostředí. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost při definování indikátorů pro sledování
provádění metodiky.
Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin a Přínosy viz výše na úseku potravinářských odpadů.
odbornou studii toku těchto odpadů za účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat
a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
Vytvořit metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v rámci domácího a Umožní posoudit vliv na zvyšování obsahu humusu v půdách a snížení spotřeby strojených hnojiv.
komunitního kompostování za účelem hodnocení účinnosti opatření na podporu snižování Doporučujeme navázat na již zpracované metodiky a úkoly VaV.
produkce BRO.
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Q
T
U
V

Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení produkce textilu a oděvů a
toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního
stavu, získání primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v oblastech dotčených Programem
předcházení vzniku odpadů.
Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního prostředí pro podniky.
Zajistit dostatečnou informační podporu o jednotlivých systémech řízení po celou dobu
účinnosti Programu předcházení vzniku odpadů.
Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na předcházení vzniku
odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu, např. zohledňovat požadavky na
environmentální systémy řízení, environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování
znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat nabídky dokladující použití
stavebních materiálů splňující environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku
odpadů (environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální značení);
zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve své činnosti použití „druhotných
surovin“ bezprostředně souvisejících s konkrétní zakázkou.

Opětovné využití textilu a oděvů šetří přírodní zdroje a energii, zvyšuje zaměstnanost na lokální úrovni.

Dobrovolné dohody jsou účinným nástrojem podpory realizace Programů.
Systémy řízení péče o životní prostředí a příslušný informační aparát jsou nástrojem realizace přijatých opatření.

Je nezbytné včlenit environmentální aspekty zaměřené na předcházení vzniku odpadů do zadávání veřejných
zakázek.

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace
W Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti využívání „druhotných Získávání nových poznatků na tomto úseku je důležité neboť je nutno podporovat konkurenceschopnost

Y

Z

surovin“ ve výrobních procesech, zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící
vstupní primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně zohlednění ekodesignu
a hodnocení životního cyklu.
Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti předcházení vzniku
odpadů s cílem prodlužovat životnost výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich
obsažených v návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly,
elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování spotřeby materiálů při výrobě.
Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti udržitelné výstavby a
rekonstrukce budov, snižování nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a
předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

a ziskovost podniků, které se ubírají naznačenou cestou. Bylo by vhodné oddělit výzkum od LCA. LCA není
výzkum.
Důležité z hlediska ochrany zdraví a snižování nároků na surovinové vstupy.

Důležité z hlediska ochrany zdraví a úspor stavebních materiálů.
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Zásady Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Zásady pro nakládání s odpady
B

G
H
I
J

Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S odpady nakládat v pořadí:
předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití (např. energetické
využití) a na posledním místě odstranění („bezpečné odstranění“), a to při dodržení všech
požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění ochrany lidského zdraví a
životního prostředí.
Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují nejlepší celkový výsledek z
hlediska životního prostředí. Zohledňovat celý životní cyklus výrobků a materiálů, a zaměřit se
na snižování vlivu nakládání s odpady na životní prostředí.
U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od stanovené hierarchie nakládání s
odpady, je-li to odůvodněno zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
Při uplatňování hierarchie reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a předcházet nepříznivým
vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a životní prostředí.
Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně technické proveditelnosti a
hospodářské udržitelnosti.
Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního prostředí, lidského zdraví s
ohledem na hospodářské a sociální dopady.

V rámci kategorie jiné využití odpadů předřadit kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití těch
odpadů, u kterých to z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné.

Při provádění zásady by mělo docházet k zohlednění energetické náročnosti a vzniku možných odpadů při
zpracování a náročnosti dopravy. Aplikovat metodu LCA.
Při uplatnění této zásady by mělo docházet k minimalizaci rizik při nakládání s odpady z hlediska zdraví a ŽP.
Bude nutné zohlednit energetickou náročnost a vznik možných odpadů při zpracování a náročnosti dopravy
včetně dopadů na zdraví a ŽP.
Veškeré dopady je nutné hodnotit v širokém kontextu a to i s ohledem na strategické zájmy státu.

Komunální odpady
G
I
j

Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně únosné technologie Upřednostňované technologie by měly odpovídat BAT technikám definovaných v BREF dokumentech.
zpracování komunálních odpadů.
Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v celorepublikovém měřítku Je nutné dbát na zastoupení všech účastníků a důsledně prosazovat zájmy obcí. Změna systému musí projít SEA.
vždy provést důkladnou analýzu se zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních
hledisek a podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů.
Mechanickou úpravu směsného komunálního odpadu tříděním podporovat pouze jako Prioritou zásady by mělo být třídění u původce.
doplňkovou technologii úpravy odpadů před jejich dalším materiálovým a energetickým
využitím. Tato úprava nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
C
D

Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a produktů z jejich
zpracování.
Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití biologicky rozložitelných
odpadů.

Pro využití Biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů musí být stanoveny
limity pro nebezpečné látky včetně mikrobiologických parametrů.
Pro využití Biologicky rozložitelných odpadů a biologicky rozložitelných komunálních odpadů musí být stanoveny
limity pro nebezpečné látky včetně mikrobiologických parametrů.

Stavební a demoliční odpady
A
B

Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO“) a nakládání s nimi s Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou, kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a kvalitu vzniklých
ohledem na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
substrátů v kontextu jejich budoucího použití.
Maximálně využívat upravené SDO a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů.
Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou, kontaminaci) recyklovaných stavebních odpadů a kvalitu vzniklých
substrátů v kontextu jejich budoucího použití.
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Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
J

K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení odpovídající svou kapacitou regionálnímu Zde je nutné pečlivě vypracovat systém spádovosti a dostupnosti s eliminací rizik například nadměrné dopravní
významu, která budou platnou součástí regionálního systému nakládání s odpady.
zátěže, dopadu na ŽP a zdraví obyvatel.

A

U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru, kovu, plastu, skla, Lze doporučit i jako místo k účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů charity.
objemného odpadu, nebezpečných složek komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného
odběru elektrických a elektronických zařízení.
V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů a místech zpětného odběru výrobků s ukončenou Lze doporučit i jako místo k účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů charity.
životností umožnit odkup či bezplatný odběr pro občany.

Zásady pro sběr odpadů

E
F

V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit bezplatný odběr těchto Lze doporučit i jako místo k účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů charity.
výrobků od občanů.

K

Přeshraniční přeprava kalů pocházejících ze zahraničních čistíren odpadních vod za účelem
výroby kompostu a následné rekultivace v ČR nebo za účelem přímého použití kalů k rekultivaci
se může povolit pouze v případě, pokud jsou tyto kaly stabilizované, hygienizované a
prokazatelně bez nebezpečných vlastností.

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

S ohledem na náročnost kontroly a velké množství kalů, které mají původ v České republice, a které nejsou
dostatečně řešeny, nedoporučujeme podporovat dovoz kalů do České republiky. Realizace této zásady zvyšuje
také riziko vysokých přepravních nároků a z hlediska uplatnění principu předběžné opatrnosti je nutné hodnotit
biologická rizika jako nepřijatelná.
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8. Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant a popis, jak bylo
posuzování provedeno, včetně případných problémů při shromažďování
požadovaných údajů (např. technické nedostatky nebo nedostatečné
know-how)
8.1 Výčet důvodů pro výběr zkoumaných variant
Varianty konkrétních podporovaných aktivit, které budou iniciovány plněním koncepcí
navrhovaných cílů, zásad a opatření budou posuzovány zejména ve fázi projektové,
tj. v průběhu procesu EIA (Environmental Impact Assessment) dle zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Posuzování koncepce představovalo zhodnocení vlivu navržených dílčích cílů, zásad a opatření,
na životní prostředí a veřejné zdraví.
Z hlediska očekávaných výstupů SEA posouzení bylo provedeno:
• posouzení kvality popisu a hodnocení trendů ve vývoji ŽP;
• posouzení, zda byly zpracovány cíle ochrany ŽP do cílů koncepce;
• posouzení souladu navrhovaných řešení problémů dané koncepce s cíli ochrany ŽP;
• posouzení souladu s limity využití území definovanými v platné ÚPD na národní úrovni;
• posouzení vlivu provádění plnění navrhovaných cílů, zásad a opatření na ŽP;
• posouzení systémů sledování reálných vlivů dokumentu a návrh zajištění jeho
environmentálně šetrné realizace.
Zajištění optimálního nastavení koncepčního dokumentu je zajištěno díky interaktivnímu
posuzování (v průběhu přípravy koncepce) a z něj plynoucích zpětných vazeb k variantním
návrhům.

8.2 Popis provedení posouzení vlivu na životní prostředí
Posouzení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní prostředí
bylo provedeno v dikci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životni prostředí,
v platném zněni. Obligatorním podkladem určujícím rozsah posouzení byla též zadávací
dokumentace, kterou Ministerstvo životního prostředí ČR (předkladatel koncepce) definovalo
své požadavky a podmínky vztahující se k podrobnosti posouzení. Významným podkladem byla
taktéž Metodika posuzování vlivů koncepcí na životni prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004).
Integrální součástí vyhodnocení vlivů na životni prostředí je na základě stanovení v Závěru
zjišťovacího řízení i posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000 dle § 45 i zákona
č. 114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Proces posuzování vlivu
provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 probíhal interaktivním způsobem,
čili vyhodnocení bylo realizováno paralelně s tvorbou návrhu koncepce.
Hodnocení SEA Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 vycházelo především
z podkladových informací definovaných v posuzované koncepci. Úroveň podrobnosti
hodnocení je limitovaná omezeními vyplývajícími z charakteru podkladových materiálů a v nich
obsažených informací, které zahrnují data koncepčního charakteru (navrhované dílčí cíle,
zásady a opatření). Zpracovatelé SEA POH ČR 2015 – 2024 k zajištění naplnění účelu
vyhodnocení POH ČR 2015 – 2024 a rovněž při zohlednění požadavků na rozsah hodnocení
vyplývajících ze zjišťovacího řízeni přistoupili k uplatnění kombinovaného přístupu
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vyhodnocení, v kterém byly jednak na obecné úrovni hodnoceny jednotlivé skupiny
navrhovaných dílčích cílů, zásad a opatření, a dále vyhodnocovány potencionální konflikty
s jednotlivými složkami životního prostředí.
V rámci obecné úrovně hodnocení byl jednak analyzován soulad priorit koncepce
(navrhovaných cílů, zásad a opatření) s referenčními cíli ochrany životního prostředí a dále bylo
provedeno hodnoceni potenciálních vlivů provádění koncepce na jednotlivé složky životního
prostředí.
Zvažované byly možné vlivy na:













vlivy na ovzduší;
vlivy na klima;
vlivy na vodu;
vlivy na horninové prostředí a půdu;
vlivy na flóru, faunu a ekosystémy;
vlivy na lesy a zemědělské kultury;
vlivy na krajinu;
vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo;
vlivy na historické a kulturní hodnoty;
vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
vlivy na funkční využití území;
využívání energetických a surovinových zdrojů.

8.3 Problémy při shromažďování potřebných údajů
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je ryze preventivním koncepčním
dokumentem, který ve své návrhové části nemá definované body zakládající realizaci
konkrétních projektů, což ovšem neznamená, že v důsledku realizace jednotlivých
navrhovaných cílů, zásad a opatření nebudou projekty realizovány. Při současném detailu
zpracování Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 nelze vyvozovat ani rámcové
parametry těchto možný projektů, čili s přihlédnutím k současné míře poznání je nelze detailně
hodnotit.
Vzhledem k charakteru koncepce nelze použít územního průmětu k identifikaci konkrétních
dotčených lokalit soustavy Natura 2000. Veškeré navrhované cíle, zásady a opatření
jsou formulovány v obecné rovině, tak, že zde nelze rozlišit konkrétní územní působnost,
a je tedy nutné případné vlivy jejich provádění realizace považovat ve svém působení
za plošné. Navíc se jedná o opatření organizačního charakteru, jejichž vlivy lze adekvátně
posoudit až na úrovni jednotlivých projektů a záměrů.
Vyhodnocení vlivů POH ČR 2015 -2024 na životní prostředí bylo spojeno s celou řadou obtíží,
vyplývajících ze specifického charakteru hodnocené koncepce. Zásadním problémem
při formulování přístupu k hodnocení SEA POH ČR 2015 -2024 je nedostatečná hierarchická
provázanost cílů, opatření a zásad. V hodnoceném dokumentu není dostatečně vysvětlen
princip aplikace zásad při realizaci cílů a opatření POH ČR 2015 -2024 a míra jejich závaznosti.
Pokud mají být zásady aplikovány v celé své šíři, pak z hlediska přehlednosti a monitoringu
hodnocené koncepce není nutné jednotlivé zásady aplikovat jako samostatná opatření (viz
například Směsný komunální odpad – opatření E „V adekvátní míře energeticky využívat
směsný komunální odpad v zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí
úpravy, nebo po jeho úpravě následným spalováním /spoluspalováním za dodržování platné
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legislativy“ a obdobné znění u Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné
komunální odpady - opatření Q).
Rovněž implementace zásady dodržování hierarchie nakládání s odpady do jednotlivých skupin
opatření a její rozdělení na dvě samostatná opatření „Podporovat nakládání s obalovými
odpady dle hierarchie nakládání s odpady“ a „Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie
nakládání s odpady“ je z hlediska naplňování opatření a jejich kontroly problematické.
Z výše uvedených příkladů pak vyplývá nutnost stanovení míry závaznosti navržených zásad
vůči jednotlivým cílům a opatřením.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 130

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Stanovení monitorovacích ukazetelů (indikátorů) vlivu koncepce na životní prostředí

9. Stanovení monitorovacích ukazatelů (indikátorů) vlivu koncepce na
životní prostředí
Předkládané SEA vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 shrnuje výstupy
posouzení vyplývající z provádění předmětné strategie. Při návrhu systému sledování vlivů
implementace Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní prostředí je nutné
vzít do úvahy, že POH 2015 - 2024 představuje rámec pro schválení a implementaci
jednotlivých zásad, opatření a z nich plynoucích aktivit napříč celým spektrem odpadového
hospodářství, čili se jedná o velmi širokou a vzájemně provázanou oblast.
S ohledem na tuto skutečnost uvedený návrh indikátorů postihuje celkový systém
implementace Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024.

9.1 Popis systému sledování provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 –
2024 na životní prostředí
Na základě legislativních požadavků §10 písmena h) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění, je Ministerstvo Životního prostředí odbor odpadového
hospodářství jako předkladatel koncepce povinno zajistit sledování a rozbor vlivů provádění
schváleného Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní prostředí a veřejné
zdraví. V případě zjištění závažných negativních vlivů na životní prostředí nebo veřejné zdraví
během implementace POH ČR 2015 - 2024 je předkladatel povinen zajistit přijetí opatření
k odvrácení nebo zmírnění takových vlivů a informovat o tom Ministerstvo životního prostředí
a dotčené správní úřady a současně rozhodnout o změně dokumentu.
Pro sledování vlivů implementace Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí navrhnul zpracovatel SEA set environmentálních indikátorů, které jsou provázané
s jednotlivými tématy životního prostředí, jež byla v rámci hodnocení řešena a současně
zohledňují analýzu veškerých současných problémů životního prostředí, které jsou významné
pro koncepci.
Změny indikátorů je nutné sledovat a současně vyhodnocovat v pravidelných (ročních)
intervalech v průběhu celého implementačního období 2014-2020. K vyhodnocování provádění
vlivu plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
na změny životního prostředí
je nezbytné porovnat celkové změny životního prostředí v ČR s výstupy monitoringu
a odhadnout tak příspěvek implementace POH ČR 2015 - 2024 k těmto změnám.

9.2 Návrh environmentálních indikátorů
Pro sledování vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí navrhl zpracovatel SEA vyhodnocení sadu environmentálních indikátorů, které budou
postihovat všechna relevantní témata z oblasti odpadového hospodářství v kontextu klíčových
témat životní prostředí řešených ve vyhodnocení.
Navržený soubor environmentálních indikátorů by měl sloužit jako rámcový pro celkový systém
monitorování při užití jak indikátorů cílů, tak indikátorů popisných.
Indikátory cílů
Slouží k průběžnému (dvouletému) vyhodnocování plnění strategických, hlavních a dílčích cílů
stanovených v Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024.
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Popisné indikátory
Slouží k průběžné (roční) informaci o stavu a vývoji základních ukazatelů odpadového
hospodářství a jeho vlivu na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Indikátory cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Název

Vyjádření indikátoru

Zdroj dat

Podíl obcí, které zajišťují
oddělený čtyřsložkový sběr
(sklo, papír, plast, kovy)
komunálních odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (% počtu obcí) a v (%
obyvatel).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců - obcí podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
Zjišťování stavu v obcích bez ohlašovací
povinnosti na území kraje.

Míra recyklace papíru,
plastu, skla, kovů
obsažených v komunálních
odpadech.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady
(případně statistický dopočet neohlašovaných
odpadů). Hlášení původců - obcí podle nových
právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství. Analýzy skladby komunálních
odpadů z obcí dle přijaté metodiky pro stanovení
výskytu recyklovatelných složek KO z obcí (bude
stanovena 1x za tři roky).

Množství BRKO ukládaných
na skládky odpadů.

Vztaženo k množství BRKO
z obcí. (přepočet přes
koeficienty podílu BRO
v KO)
Indikátor vyjádřen
v (t/rok) a (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců – obcí a provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů. Podíl BRKO v
odpadu bude stanoven 1x za tři roky na základě
přijaté metodiky analýz odpadů.

Podíl BRKO ukládaných na
skládky vzhledem ke
srovnávací základně roku
1995

Vztaženo k množství BRKO
z obcí.
Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců – obcí a provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů. Podíl BRKO v
odpadu bude stanoven 1x za tři roky na základě
přijaté metodiky analýz odpadů.

Míra využití a materiálového
využití stavebních a
demoličních odpadů.

Indikátor vyjádřen v (%).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení provozovatelů zařízení
podle nových právních předpisů.

Míra využití a recyklace
obalových odpadů.

Indikátor vyjádřen v (%).

Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKOKOM a.s.), hlášení o rozsahu a způsobu vedení
evidence obalů a ohlašování údaj z této evidence
– prováděcí předpis k zákonu o obalech.

Míra využití a recyklace
spotřebitelských obalových
odpadů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Evidence podle zákona o obalech (výkaz EKOKOM a.s.), hlášení o rozsahu a způsobu vedení
evidence obalů a ohlašování údajů z této
evidence – prováděcí předpis k zákonu o
obalech.

Plochy zrekultivovaných
starých skládek

Indikátor vyjádřen v ha.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
SFŽP – monitoring OPŽP
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Plochy a objem
kontaminovaného
odstraněných nepovolených
skládek v chráněných
územích.
Změna počtu evidovaných
kontaminovaných míst.

Indikátor vyjádřen v ha a
3
m.

Evidence starých zátěží, SFŽP – monitoring OPŽP

Indikátor vyjádřen v %.

Evidence starých zátěží, SFŽP – monitoring OPŽP

Objem nebo hmotnost
vytěženého,
odčerpaného
kontaminovaného
materiálu a demolované
stavby.

Indikátor vyjádřen v t a m .

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Množství upraveného,
odstraněného či využitého
nebezpečného odpadu dle
jednotlivých kategorií

Indikátor vyjádřen v t.

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.

Změna počtu a kapacit
zařízení.

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení v (t),
3
v (m ) v kusech (ks).

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích.
Hlášení oprávněných osob - provozovatelů
zařízení podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Množství energie (elektrické,
tepelné) vyprodukované
v zařízeních na energetické
využití odpadů a pro
anaerobní rozklad

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení MJ či MW.

Hlášení oprávněných osob - provozovatelů
zařízení podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Elektrozařízení

Indikátor vyjádřen
v (kg/obyv./rok)
a v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru OEEZ.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru OEEZ.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru odpadních baterií
a akumulátorů.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy o plnění povinností zpětného
odběru a odděleného sběru baterií
a akumulátorů.
ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

Roční zprávy výrobců a akreditovaných zástupců
vybraných vozidel o dosažení cílů stanovených
v zákoně.

Míra úrovně tříděného sběru
odpadních elektrických
a elektronických zařízení
(OEEZ).
Elektrozařízení

3

Míra využití, recyklace
a opětovného použití
elektroodpadu.
Baterie a akumulátory
Úroveň tříděného sběru
odpadních přenosných baterií
a akumulátorů.
Baterie a akumulátory
Recyklační účinnost procesů
recyklace odpadních baterií
a akumulátorů.
Vozidla s ukončenou
životností (Autovraky)
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Míra využití, recyklace
a opětovného použití při
zpracování vozidel
s ukončenou životností
(autovraků).
Pneumatiky

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Indikátor vyjádřen
v (%).

ISOH.
Evidence a hlášení dle nových právních předpisů.

Počet realizovaných
technologií dle principů BAT

Počet zařízení.

Počet osvětových a
vzdělávacích akcí

Počet akcí v kusech a počet
zapojených osob.

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích. Evidence
IPPC.
Hlášení organizující vybrané akce.

Úroveň tříděného sběru
odpadních pneumatik.
Pneumatiky
Míra využití, recyklace a
opětovného použití při
zpracování odpadních
pneumatik.

Indikátory popisné Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
Produkce odpadů

Indikátor vyjádřen
v (t/rok) a v (kg/obyv./rok).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.

Produkce SKO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok) a v (kg/obyv./rok).

Produkce (výtěžnost)
odděleného sběru
komunálních odpadů (4
složkový sběr) původem
z obcí

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

Úprava odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Využití odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Materiálové využití odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Recyklace odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady,
Nové hlášení původců-obcí podle nových
právních norem v oblasti odpadového
hospodářství.
Pro upřesnění množství může být proveden
statistický dopočet produkce u obcí, které
nesplní ohlašovací limit.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.

(celková,
ostatní odpady,
nebezpečné odpady,
komunální odpady,
komunální odpady z obcí)
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Energetické využití odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců a oprávněných osob podle
nových právních předpisů v oblasti odpadového
hospodářství.

Odstraňování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Spalování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Skládkování odpadů

Indikátor vyjádřen
v ( t/rok, %).

Kapacity zařízení

Indikátor vyjádřen dle
druhu zařízení v (t),
3
v (m ).

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích.
Hlášení oprávněných osob - provozovatelů
zařízení podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.

Počty zařízení

Indikátor se bude
vyjadřovat dle druhu
zařízení v (ks).

Produkce BRO a BRKO

Indikátor vyjádřen
v (t/rok).

Produkce objemného
odpadu

Indikátor vyjádřen
v (t/rok), v (kg/obyv./rok).

Hlášení krajského úřadu nebo obecního úřadu
obce s rozšířenou působností o vydaných
souhlasech a dalších rozhodnutích.
Hlášení oprávněných osob - provozovatelů
zařízení podle nových právních předpisů v OH.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních
předpisů v oblasti odpadového hospodářství.
ISOH, hlášení o produkci a nakládání s odpady.
Hlášení původců podle nových právních norem
v oblasti odpadového hospodářství.

9.3 Aktivity k zajištění monitoring na projektové úrovni
Vzhledem k návaznosti hodnocení provádění předkládané strategie a výběru projektů
na environmentální indikátory je klíčovým prvkem pro dosažení účinného systému výběr
relevantních environmentálních návodných otázek pro konkrétní podporované projekty
či aktivity. Pouze tak bude problematika životního prostředí chápána ze strany předkladatelů
projektů jako možnost, jak zvýšit celkovou kvalitu projektů, a nikoliv jako administrativní
překážka.
Pro zajištění dostatečného zohlednění životního prostředí při hodnocení a výběru projektů
je nutné zejména:
 zapracovat navržená environmentální kritéria do celkového systému hodnocení
a výběru projektů;
 zajistit dostatečnou informovanost žadatelů o environmentální problematice
a o možných vazbách předkládaných projektů na životní prostředí;
 poskytovat poradenské služby pro oblast životního prostředí předkladatelům projektů.
Detailnější popis navrženého systému environmentálního hodnocení a výběru projektů včetně
návrhu konkrétních návodných kritérií je předmětem kapitoly 11 tohoto vyhodnocení.
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10. Popis plánovaných opatření k eliminaci, minimalizaci a kompenzaci
negativních vlivů zjištěných při provádění koncepce
Opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů posuzovaného
koncepčního materiálu Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 jsou rámcově
specifikována v rámci kapitoly č. 7 Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo
kompenzaci všech závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení
koncepce.
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11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektů
V rámci realizace koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2025 budou realizovány
projekty s rozdílnou mírou rozsahů a kategorií vlivů na životní prostředí, či veřejné zdraví.
Z hlediska jejich podpory, respektive nepodpory je vhodné užití stanovených kritérií pro výběr
projektů, díky kterým lze získat ucelený přehled jejich rizikovosti ve vztahu k životnímu
prostředí a tudíž odpověď na to zdali daný projekt podporovat či nikoli.
V rámci výběru dalších projektů v jednotlivých prioritách koncepce je možné kromě
standardních výběrových procesů včetně EIA procedury uplatnit následující návodná výběrová
environmentální kritéria, která mohou dle věcného zaměření předcházet či minimalizovat
možné nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví.

11.1 Systém environmentálního hodnocení projektů
Cílem navrženého systému je zohlednit v rámci celkového hodnocení a výběru projektů
pro udělení podpory oblast životního prostředí a podpořit tak ty projekty, které (kromě svého
primárního zaměření a účelu) budou mít pozitivní dopady na životní prostředí. Hodnocení
by mělo probíhat na úrovni projektů jako součást rozhodování o schválení přidělení podpory
konkrétnímu projektu, tj. hodnocení dle environmentálních indikátorů by mělo být součástí
souhrnného hodnocení předkládaného projektu v rámci rozhodovacích procesů.
Navržený systém je zaměřen zejména na pozitivní dopady projektů na životní prostředí.
Zpracovatel SEA vychází z předpokladu, že případné negativní dopady jsou detailně sledovány
v rámci legislativní postupů podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, (EIA) a příslušné limity jsou stanoveny environmentální legislativou.

11.2 Set návodných environmentálních kritérií (otázek) sloužících pro výběr projektů
 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou
činností?
Ano / Ne
 Přispěje projekt ke snížení emisí skleníkových plynů?
Ano / Ne
 Přispěje realizace projektu ke snížení emisí prioritních nebezpečných látek, spojených
s danou činností?
Ano / Ne
 Zahrnuje projekt využívání nejlepších dostupných technik Best Available Technique (BAT)
definované v BREF dokumentech?
Ano / Ne
 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám energie?
Ano / Ne
 Dojde v souvislosti s realizací projektu k úsporám spotřeby surovin?
Ano / Ne
 Zahrnuje projekt využívání obnovitelných či druhotných zdrojů surovin?
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Ano / Ne
 Dojde v rámci realizace projektu ke zvýšení rozlohy zastavěných ploch?
Ano / Ne


Dojde v rámci realizace projektu k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy
zemědělského půdního fondu první, popřípadě druhé třídy ochrany?
Ano/Ne

 Zahrnuje projekt environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu?
Ano / Ne


Přispěje realizace projektu ke snížení zdravotních rizik?
Ano / Ne



Přispěje realizace projektu k odstraňování starých ekologických zátěží a rizik?
Ano / Ne
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12. Vlivy koncepce na veřejné zdraví
12.1 Úvod
Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH) na rok 2015- 2024 je závazným
podkladem pro zpracování plánů odpadového hospodářství krajů a pro rozhodovací a jiné
činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového hospodářství. Závazná
část reflektuje strategii a vytyčené priority rozvoje odpadového hospodářství na další období.
Obsahuje cíle, zásady a opatření, které zohledňují politiku životního prostředí ČR, evropské
závazky ČR a potřeby současného odpadového hospodářství v ČR. Závazná část Plánu
odpadového hospodářství ČR, je založena na principu dodržování hierarchie nakládání
s odpady (dále rovněž „hierarchie“). Jedním ze základních strategických cílů je „minimalizace
nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí“.
Zhodnocení potenciálních vlivů strategických dokumentů, jako jsou politiky, strategie,
koncepce, plány a programy, na veřejné zdraví je podle zákona č. 100/2001 Sb., nedílnou
součástí procesu posouzení vlivů na životní prostředí. Hodnocení vlivů na veřejné zdraví (Health
impact assessment) je kombinací procedur, metod a nástrojů k systematickému hledání
pravděpodobných vlivů strategie na zdraví populace a rozložení těchto vlivů uvnitř populace.
V průběhu hodnocení je zvažována široká škála vztahů mezi změnami danými realizací Plánu
a jejich více či méně zprostředkovanými vlivy, které mají potenciál dopadu na zdraví.
Při posuzování se vychází z definice Světové zdravotnické organizace, která říká, že zdraví je stav
plné tělesné, duševní a sociální pohody a nikoli jen nepřítomnost nemoci či vady (SZO, 1948).

12.2 Priority Plánu odpadového hospodářství ČR
Prevence a minimalizace rizik v odpadovém hospodářství by měla směřovat ke snižování
množství vznikajících odpadů, ke snižování jejich nebezpečných vlastností a používání
technologií na využívání a odstraňování odpadů pouze takových, které nemají nepříznivý
dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel.
Struktura POH ČR je dána především § 41 a § 42 zákona o odpadech a dalšími souvisejícími
právními předpisy, včetně prováděcích předpisů, platnými směrnicemi Evropské unie
a také metodickým návodem Evropské komise pro sestavení plánu („Guidance Note for Waste
Management Plan“), který byl vydán v červnu 2012. Předkládaný POH ČR je rozdělen na čtyři
hlavní části.
I. Úvodní část
Poskytuje základní informace o působnosti, struktuře a obsahu POH. Dále uvádí jednoduchou
charakteristiku ČR z hlediska geografického, demografického a ekonomického.
Tato charakteristika vymezuje základní rámec pro hospodaření s odpady v ČR.
II. Analytická část (Vyhodnocení stavu odpadového hospodářství)
Popisuje vývoj a stávající stav odpadového hospodářství ČR a to jak z hlediska produkce,
tak z hlediska způsobů nakládání s odpady. Podává přehled o technicko-organizačním řešení
odpadového hospodářství a to včetně popisu sítě zařízení pro nakládání s odpady. Součástí
kapitoly je vymezení kritických oblastí a problémů odpadového hospodářství ČR a vyhodnocení
z toho vyplývajících priorit OH.
III. Závazná část
Je součástí právního řádu ČR a tvoří přílohu právního předpisu, jímž se POH ČR vyhlašuje
(nařízení vlády). Stanovuje základní principy pro nakládání s odpady s důrazem na dodržování
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hierarchie způsobů nakládání s odpady. Stanoví cíle, zásady a opatření zejména pro vybrané
skupiny odpadů, které mají zásadní význam pro odpadové hospodářství z hlediska své
produkce nebo vlastností.
IV. Směrná část
Uvádí přehled nástrojů pro plnění stanovených cílů. Dále se zabývá systémem řízení změn
v odpadovém hospodářství. Její součástí je soustava indikátorů, na jejichž základě se průběžně
vyhodnocuje odpadové hospodářství a plnění cílů závazné části POH.
Problematika odpadového hospodářství má velice široký obsah. POH se netýká pouze sektoru
nakládání s odpady, ale rovněž těžebního sektoru a výrobního průmyslu, návrhářů
a poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby. Tento rozměr
je zapotřebí vnímat při přípravě cílů a opatření, která mají vést k činnostem a opatřením,
které vedou k minimalizaci nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.
Cíle, zásady a opatření musí být smysluplně a prokazatelně realizovány, ale také správně
vyhodnocovány a to i směrem k veřejnému zdraví.

12.3 Hodnocení vlivů strategie – Health Impact Assessment (HIA)
HIA je praktický přístup použitý k ověření pravděpodobného zdravotního efektu u politiky,
programu nebo projektu na zdraví populace, zejména zranitelných nebo znevýhodněných
skupin. Výsledné doporučení je předkládáno těm, kteří rozhodují a investorům s cílem
maximalizace pozitivních efektů na zdraví a minimalizace negativního efektu.
Pojem zdraví je možno vnímat různě. Běžně vnímáme nemocného člověka jako osobu,
jejíž nemoci byla přiřčena diagnóza. Podle WHO je však „zdraví člověka stav fyzické, psychické
a sociální pohody, není to jen absence nemoci“.
Veřejné zdraví je definováno v českém zákoně č. 258/2000 Sb., v platném znění takto:
Veřejným zdravím je zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin. Tento zdravotní stav je určován
souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života.
Environmentální zdraví je součást veřejného zdraví související s podmínkami a riziky životního
prostředí, které mohou mít nebo skutečně mají efekt na lidské zdraví a to jak přímo,
tak nepřímo. Zahrnuje ochranu dobrého zdraví, rozvoj estetických, sociálních a ekonomických
hodnot a pohody a prevenci nemocí a poranění rozvojem pozitivních faktorů a redukcí
potenciálního nebezpečí a to fyzikálního, biologického i chemického a radiologického.
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Determinanty zdraví
Příčiny a podmínky určující zdraví populace je možno podrobně popsat jako komplexní vliv
různých determinant, které jsou navíc často vzájemně podmíněny. Kombinují se zde endogenní
a exogenní vlivy. Vedle významných determinant životního stylu se v interakci s genetickými
dispozicemi uplatňují determinanty životního prostředí, psychosociální a socioekonomické.
Determinanty mohou působit na zdraví přímo i nepřímo, tedy zprostředkovaně, a jejich vliv
na zdraví může být negativní i pozitivní, zásadní nebo jen částečný, v rámci komplexu
mnohočetných příčin onemocnění.
Determinace zdraví není jednoduchým vektorovým součtem, ale komplexním procesem.
Neznamená tedy, že změnou jedné či několika determinant dojde k měřitelné změně
zdravotního stavu.
V historickém dění se úloha determinantů zdraví mění. Před sto lety představovaly infekční
nemoci významný důvod nemocnosti a důvod k úmrtí. Preventivní opatření, očkování a léčba
významně snížily incidenci nemocí i úmrtnost na infekce. Střední délka života se prodloužila,
muži i ženy žijí skutečně déle. Dožívají se nemocí, které do určité míry souvisejí s genetickým
předurčením, ale významně více se životním stylem. Determinanty zdraví se mění
s civilizačními změnami, opatřeními, jako je vakcinace a imunizace, lidé žijí v daleko čistějším
životním prostředí, populace rodí menší počet dětí. Do života populace vstupují čím dále více
determinanty související se sociálním začleněním, vzděláním, nezaměstnaností.
V mezinárodním porovnání incidence „nezdravotních“ determinant souvisejících s životním
stylem v OECD se řadí Česká republika mezi horší země pro populaci přibývající na váze, kouřící
a popíjející alkohol a to už od nejútlejších let.
Podle publikace WHO – Global Health Risks – je hlavním zdravotním rizikovým faktorem
úmrtnosti ve světě vysoký krevní tlak, (odpovědný za 13 % veškerých úmrtí) použití tabáku
(9%), vysoká hladina glukózy v krvi (6%), fyzická inaktivita (6%) a nadváha a obezita (5%).
Riziko koronární nemoci srdeční, ischémie mozkové a diabetu trvale přibývá s rostoucí
hmotností. Stejně tak riziko nádoru prsu, tlustého střeva, prostaty a dalších orgánů. Chronická
nadváha přináší osteoartritidu – hlavní příčinu invalidity. Globálně 44 % onemocnění diabetem,
23 % nemocí ischemickou chorobou srdeční a 7 - 41 % z některých rakovinných onemocnění lze
připsat na vrub nadváhy a obezity.
Zdravotní stav obyvatelstva je významně spojený v ČR s faktory životního prostředí:
 expozice obyvatel aktuálním vysokým koncentracím částic PM10 a PM2,5, NO2 a ozónu,
zejména v průmyslových oblastech a dopravně zatížených městech;
 dlouhodobá expozice obyvatel prioritnímu znečištění benzo(a)pyrenem,
který je prokázaný humánní karcinogen;
 expozice obyvatel vysoké a nízké teplotě v souvislosti se změnou klimatu;
 ohrožení života a bezpečnosti povodněmi;
 ukazatele zdravotního stavu, které jsou horší v porovnání se starými zeměmi EU
a významné regionální rozdíly v ČR související se strukturou výroby, vzděláním, tlakem
znečištění a životním stylem.
Nezanedbatelným a významným determinantem, podílejícím se na pohodě člověka a na zdraví
populace, je hluk. Provází zejména dopravu a každá nová dopravní stavba je s ním spojena
už od fáze provádění. Je obecným zjištěním, že hluk je nepříjemný a podílí se na zhoršování
kvality života.
Nakládání s odpady produkuje mnoho škodlivých látek včetně hluku v rámci celé ČR. Může
se tak podílet na ovlivnění pohody i zdraví člověka.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 141

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Vlivy koncepce na veřejné zdraví

Zdravotní stav obyvatel
Zdravotní stav populace je z pohledu statistiky nejčastěji popisován prostřednictvím hodnocení
nemocnosti a úmrtnosti a jejích příčin. Nemocnost populace je sledována širokým spektrem
informačních systémů od registrů, výkazů zdravotní péče až po výběrová šetření.
Dotčená populace
POH, má velice široký obsah. Odpadové hospodářství se netýkají pouze sektoru nakládání
s odpady, ale rovněž těžebního sektoru a výrobního průmyslu, návrhářů a poskytovatelů
služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby v celé ČR ale i všech obyvatel.
Tento rozměr je zapotřebí vnímat při přípravě cílů a opatření, vedoucí k minimalizaci
nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní prostředí. Musí
být zároveň smysluplně a prokazatelně správně vyhodnocovány a to i směrem k veřejnému
zdraví, kde dotčenou populací je považováno obyvatelstvo České republiky.
Charakterizace zdravotního stavu
K 31.12.2012 měla Česká republika 10 516 125 obyvatel, z toho 5 348 000 žen. Počet obyvatel
České republiky se v roce 2012 zvýšil o 10,7 tisíce osob, a to téměř výhradně v důsledku
zahraniční migrace. Přirozený přírůstek činil pouze 347 osob. Klesající trend počtu živě
narozených dětí v předchozích třech letech se pozastavil. 1 768 000 představuje populace
starší 65 let, tj. 15 % 1 560 000 osob představují děti do 15 let.
Zdravotní stav obyvatel ČR je charakterizován v posledních letech několika hlavními trendy.
Na jedné straně je to prodlužování střední délky života, zejména při narození, které je dáno
hlavně poklesem standardizované úmrtnosti na kardiovaskulární onemocnění. Na druhé straně
lze sledovat stálý vzestup nemocnosti na zhoubné novotvary, vzestup výskytu diabetu,
alergických onemocnění, psychických chorob, poruch reprodukce a nemocí pohybového
aparátu. To vše se odehrává na pozadí postupného a stálého trendu stárnutí populace.
Stárnutí populace je důsledkem populační stagnace, kdy počet zemřelých převyšuje počet
narozených. Snižuje se podíl dětské populace, který je již od roku 1993 menší než 20% a stále
klesá. Podle odborného odhadu demografů bude obyvatelstvo České republiky dále znatelně
stárnout. Průměrný věk obyvatel se zvýší, osob starších 60 let bude trvale více než dětí do 14
let a jejich podíl se bude zvyšovat.
Naděje dožití, úmrtnost, kardiovaskulární onemocnění
Střední délka života při narození se v letech 2000 – 2011 významně prodloužila, u žen je naděje
na dožití dokonce více než 80 let. V rámci Evropy však patříme k lepším z „nových“ zemí.
Standardizovaná úmrtnost můžu a žen v ČR a porovnání úmrtnosti mezi jednotlivými státy EU
je uvedena na obrázku č. 53 a 54 .
Uvnitř republiky však není dosahováno ekvity, regionální disparity představují i u mužů i u žen
několik let. Ve srovnání se zeměmi Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
si ve střední délce života u mužů nestojíme dobře, a to i přes stoupající trend. Mezi nejlepšími
zeměmi a námi je rozdíl pět let.
Naděje dožití (střední délka života) při narození dosáhla v roce 2012 74,8 let u mužů a 81,1 let
u žen. Od roku 2000 to představuje nárůst o 3,1 roku u mužů a o 2,6 roku u žen. Růst naděje
dožití souvisí s poklesem úmrtnosti a to především na kardiovaskulární onemocnění (KVO).
Standardizovaná úmrtnost můžu a žen je uvedena na obrázku č. 53.
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Obrázek č. 53 Standardizovaná úmrtnost muži (Zdravotnická ročenka ČR 2012)
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Obrázek č. 54 Standardizovaná úmrtnost ženy (Zdravotnická ročenka ČR 2012)

Česká republika se na začátku 90. let vyznačovala jednou z nejvyšších intenzit úmrtnosti na KVO
na světě. Přes výrazné zlepšení zůstává úmrtnost na KVO v Česku přibližně dvakrát vyšší
než ve vyspělých evropských zemích (bývalá EU15). Téměř 70 % všech kardiovaskulárních úmrtí
představují ischemická choroba srdeční (ICHS) a cévní onemocnění mozku. Zatímco úroveň
standardizované úmrtnosti na cévní onemocnění mozku do roku 2010 klesala, úmrtnost
na ICHS v posledních letech víceméně stagnovala (obrázek č. 55). To pravděpodobně souvisí
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s částečným vyčerpáním možností lékařské péče a nových technologií, a na druhou stranu
s pouze velmi pozvolnou změnou životního stylu české populace: nedaří se redukovat podíl
kuřáků v populaci, přibývá osob trpících diabetem II. typu (80 % diabetiků umírá na nemoci
oběhové soustavy) a roste podíl obézních osob v populaci. Projevuje se odlišný trend
ve věkových skupinách - zatímco ve věkové skupině do 64 let úmrtnost na kardiovaskulární
onemocnění celkově i na ICHS plynule klesá, u osob ve věku nad 65 let v posledních letech
roste. Přes pozitivní trend snižování úmrtnosti na KVO ve věkové skupině do 64 let představuje
tato tzv. předčasná úmrtnost významný podíl na celkové KVO úmrtnosti (22,5 % u mužů a 6,4 %
u žen v roce 2012).
Obrázek č. 55 Vývoj intenzity úmrtnosti (SDR) na nemoci oběhové soustavy (MKN10, dg. I00-I99) v letech 2000–
2010, (počet na 100 000 obyvatel)

Pozn.: SNS země bývalého Sovětského svazu, které WHO zahrnuje do Evropského regionu (Společenství
nezávislých států – SNS) Zdroj: WHO HFA DB
Zhoubné novotvary
Incidence zhoubných novotvarů (ZN) stále roste, Česká republika patří k evropským zemím
s nejvyšší incidencí ZN. Počet nových případů byl v roce 2011 o téměř 17 tisíc vyšší, než v roce
2000. Příčinou je pravděpodobně jednak stárnutí populace, dále expozice karcinogenům
v životním prostředí a v neposlední řadě zlepšující se diagnostika. Tento trend však není
provázen rostoucí úmrtností na nádorová onemocnění, která naopak v posledních několika
letech mírně klesá. To lze vysvětlit zvyšující se kvalitou léčby, a také časnějším záchytem
onemocnění, kdy je léčba úspěšnější. Klesající trend je patrný i v případě tzv. předčasné
úmrtnosti na zhoubné nádory, tedy úmrtnosti ve věku do 64 let.
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Obrázek č. 56 Incidence nádorových onemocnění v ČR a vybraných zemích EU, 2000–2010, (počet/100 000 byvatel)

Zhoubné nádory (ZN) představují čtvrtinu všech úmrtí v ČR a druhou nejčastější příčinu smrti
po kardiovaskulárních onemocněních. I přes rostoucí incidenci standardizovaná úmrtnost
na ZN, mírně klesá. V roce 2010 bylo do Národního onkologického registru nově hlášeno 82
606 případů ZN, z toho bylo 42 933 případů u mužů a 39 673 u žen. Počet nově zjištěných ZN
na 100 tisíc obyvatel vzrostl meziročně u mužů o 5 % na 831,9 a u žen o 4 % na 740,7 případů.
Standardizovaná míra incidence (dle evropského standardu) oproti roku 2009 mírně rostla
(u mužů došlo k nárůstu na 720,9, u žen na 535,6 případů). ZN se častěji vyskytují ve vyšším
věku. U mužů je dlouhodobě hlášeno ve věku 65 a více let 60 % ZN, u žen 55 %. Nejčastějším
ZN, s podílem 25 % v roce 2010, byl „jiný ZN kůže“), což je diagnóza s nízkou fatalitou. Druhým
nejčastějším nádorem u mužů byl ZN prostaty se 131,2 případy na 100 tisíc mužů a u žen ZN
prsu se 121,3 případy na100 tisíc žen. Nejvyšší úmrtností se i v roce 2010vyznačoval ZN plic
u mužů se 77,7 úmrtími na 100 tisíc mužů a ZN prsu u žen s 30,9 úmrtími na 100 tisíc žen.
Pro novotvary bylo v roce 2012 zaznamenáno 23 tisíc případů pracovní neschopnosti
a invalidní důchod ke konci roku pobíralo 35,8 tisíce osob. Výskyt novotvarů se liší v regionech
a to jak u mužů, tak žen viz obrázek č. 57 a č. 58.
Obrázek č. 57 Hlášené novotvary na 100 000 mužů ( Zdravotnická ročenka ČR 2012)
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Obrázek č. 58 Hlášené novotvary na 100 000 žen ( Zdravotnická ročenka ČR 2012)

Diabetes mellitus
Stále se zvyšuje počet lidí trpících cukrovkou (diabetes mellitus) II. Typu. S diabetem
se v současné době v Česku léčí asi tři čtvrtě milionu lidí. Ve srovnání s rokem 2000 bylo v roce
2011 o 130 tis. diabetiků více. Vzrůstá také absolutní počet komplikací diabetu. Počet případů
onemocnění oční sítnice stoupl mezi lety 2000 a 2009 zhruba o 28 %, onemocnění ledvin
o 71 %, výskyt diabetické nohy o 16 %. Zvyšuje se také absolutní počet vážnějších důsledků:
zdvojnásobily se případy nedostatečnosti ledvin, o 14 % přibylo případů slepoty a o 44 %
amputací končetiny. Lidé trpící cukrovkou jsou také uváděni jako senzitivní skupina náchylnější
k zdravotním problémům způsobeným zvýšeným znečištěním ovzduší suspendovanými
částicemi.
Obrázek č. 59 Vývoj počtu léčených diabetiků a nových případů, ČR, 2000-2011
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Alergická onemocnění
Podle odhadu trpí asi 20 % světové populace alergickým onemocněním a astma se v průběhu
90. let 20. století stalo jednou z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Současné studie
ukazují, že výskyt alergických onemocnění v Evropě má stále rostoucí trend a již není omezen
na specifickou sezónu nebo prostředí. Výskyt astmatu v dětském věku je zřetelně vyšší
než u dospělých. U dětí v ČR je odhadován na 5 – 15 % v závislosti na věku dětí a metodikách
prováděných studií. Podle periodicky opakovaného šetření prevalence alergií bylo v roce 2006
lékařem diagnostikováno astma u 8 % dětí, což představuje nárůst o polovinu ve srovnání
s rokem 1996. Výskyt příznaků astmatu byl v roce 2001 udáván u 9,4 % dětí, v roce 2006
již u 14 %. Podle tohoto šetření vzrostl počet dětí s diagnostikovaným alergickým
onemocněním v průběhu deseti let téměř dvojnásobně: ze 17 % v roce 1996 na 32 % v roce
2006. V současné době je třeba brát v úvahu několik hypotéz o příčinách nárůstu astmatu
a alergií, například zvýšení expozice celoročně působících alergenů, vlivy výživy, změny
životního stylu a změny v imunologické odezvě. Zděděná predispozice k alergické reakci
je nejsilnějším rizikovým faktorem při rozvoji astmatu a ostatních alergických onemocnění.
U predisponovaných jedinců dochází k rozvoji alergického onemocnění některým
ze spouštěcích mechanismů, což může být některý z faktorů vnějšího prostředí. Znečišťující
látky v ovzduší mohou fungovat jako spouštěče a mohou také spolupůsobit při akutním
zhoršení zdravotního stavu nemocných jedinců.
Zdraví dětí a mládeže
ČR patří k zemím s velmi dobrou péčí o nejmladší populační skupiny. Hodnotami kojenecké
úmrtnosti se řadí mezi země s nejnižší úrovní na světě, mezi lety 2000 a 2011 poklesla ze 4,1
na 2,74 ‰. Nízká úroveň kojenecké úmrtnosti je důsledkem zejména velmi nízké
novorozenecké úmrtnosti, a to především časné.
Intenzita výskytu vrozených vývojových vad v České republice během posledních čtyřiceti let
kolísala. V posledních 10-20 letech většinou docházelo k nárůstu četností hlášených vrozených
vad. Není jasné, nakolik je zvýšení incidence vrozených vad důsledkem změn v registraci
hlášení vrozených vad, pokroku v medicínských technologiích anebo narušením genofondu
a změnami životního stylu populace, změnou věkového zastoupení těhotných žen, zvyšujícím
se podílem vícečetných gravidit, těhotenstvím po asistované reprodukci a další. Regionální
výskyt živě narozených dětí s vrozenou vadou je uveden na obrázku č. 60.
Obrázek č. 60 Živě narození s vrozenou vadou na 10 000 živě narozených ( Zdravotnická ročenka ČR 2012)
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Podíl živě narozených dětí s nízkou porodní hmotností (pod 2500 g) byl na počátku 70. let
mírně nad 6 % a až do počátku let devadesátých pozvolna klesal. Příčinou tohoto pozitivního
trendu byl rozvoj lékařské vědy a lepší odhalování rizik v těhotenství, která se daří udržovat do
vyšších týdnů. Zhruba od poloviny 90. let se podíl dětí narozených s nízkou porodní hmotností
opět zvyšoval a v roce 2009 dosáhl úrovně 7,6 % z celkového počtu živě narozených. Příčinou
je komplex mnoha jevů. Narůstá počet dětí narozených po umělém oplodnění, počet dětí
narozených z vícečetných porodů, zvyšuje se průměrný věk matek při porodu a tím i podíl žen
rodících ve věku nad 35 let, zvyšuje se tedy počet žen, které mají k předčasnému porodu vyšší
sklony. Také medicína je již na takové úrovni, že se často podaří zachránit děti narozené ve 26.
týdnu těhotenství nebo i dříve. Mezinárodní srovnání úmrtnosti kojenců podle věku je uveden
na obrázku č. 61.
Obrázek č. 61 Úmrtnost kojenců podle věku( Zdravotnická ročenka ČR 2012)

12.4 Hodnocení vlivu základních způsobů nakládání s odpady na zdraví
Poznatky o hodnocení vlivu jednotlivých způsobů nakládání s odpady na veřejné zdraví
většinou vycházejí z obecně známých poznatků z prokázaných možných vlivu při nakládání
s odpady. V krátkém přehledu, který není vyčerpávající, je možné si udělat celkový pohled
na pravděpodobné účinky na zdraví u určitého způsobu nakládání s odpady. Hodnocení vlivu
na zdraví a životní prostředí u jednotlivých způsobů nakládání s odpady se v České republice
neprovádí i přes proklamaci v Plánu odpadového hospodářství, tak že většina poznatků vychází
ze zahraničních studií jako je např. Report WHO nebo zprávy DEFRA. V níže uvedené tabulce
jsou uvedeny rizikové faktory související s nakládání s odpady.
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Faktor
Rizika

Skládka odpadů

Spalování

Kompostování

Dioxiny a furany, PCB, Těkavé
Hlavními z nich jsou:
chlorované
sloučeniny
Polycyklické
aromatické benzeny, halogenované
uhlovodíky,
fenoly,
polychlorované
Benzen, benzo(a)anthracen,
dibenzothiopheny,
PAU, těkavé organické
benzo(a)pyren, chryzen,
sloučeniny.

Organické látky

Těžké kovy

Prach

Arsen, kadmium, chrom,
rtuť a olovo
Rtuť
Olověný prach
Prach z míst s nebezpečným
odpadem

ČOV

organické

heptachlor, polychlorované
bifenyly, tetrachlorethylen,
dichlordiphenyltrichlorethan,
trichlorethylen
Těkavé organické sloučeniny
Organochlorové pesticidy a
těkavé organické sloučeniny
PCDD/F dioxiny a furany
PCB
Alkany, chlorované nasycené a
nenasycené uhlovodíky

Chrom

Kaly
Polycyklické aromatické

PCB, N-nitroso-sloučeniny,

uhlovodíky,

aromatické aminy,

pesticidy,

genotoxické PAU.

halogenované alifatické

Herbicid isoproturon.
Sloučeniny narušující endokrinní systém
PCB, dioxiny, pesticidy jako DDT,
methoxychlor, hexachlorcyklohexan,
chlordan, mirex, dieldrin,
herbicidy jako atrazin, simazin,
fungicidy jako vinclozolin,
syntetické hormony jako antikoncepční
tablety, přírodní hormony jako estradiol
v moči, alkylfenol

sloučeniny, PCB,
chlorbenzeny,
těkavé organické sloučeniny,
fenoly, dioxiny,
furany, ftaláty.
Farmaceutické chemikálie.

polyethoxyláty, ftaláty jako DEHP.

Rtuť, olovo, kadmium, Akumulace těžkých
arsen, chrom
kovů v
půdě a plodinách
ošetřených
kompostem
Částice materiálů
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Mangan, měď, kadmium,

Rtuť - zubní amalgam.

rtuť, olovo, chrom, nikl, zinek.

Prach
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Faktor
Rizika

Skládka odpadů

Spalování

Kompostování

Clostridium botulinum typ C

Nepravděpodobné v
souvislosti se

Bioaerosoly jako
organický
prach obsahující
bakterie jako
Clostridium botulinum
a
endotoxin-produkující
gramnegativní
bakterie a/nebo
spóry plísní jako

spalováním

Mikrobiální
patogeny

Škůdci

Riziko šíření nemocí, ale nízká
pravděpodobnost výskytu.
Stížnosti obyvatel na
hlodavce, mouchy
a ptáky blízko provozních
činností
skládek.

Nepravděpodobné v
souvislosti
se spalováním.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Kaly

ČOV

Prvoci - améby,
Toxoplasma gondii,

Zdravotní výhody ČOV - bezpečné
nakládání s fekáliemi, vystříhání se
nákazy a otrav,

Giardia lamblia,
Cryptosporidium

ochrana zdrojů pitné vody,
produkují odpadní vodu vhodnou

Hlísti - cysty nebo vajíčka
Ascaris spp,Trichuris spp,

k produkci pitné vody.
Zdravotní rizika z ČOV - patogenní
mikroorganismy. Střevní bakterie/
fekální
streptokoky
Campylobacter.
Bakterie rezistentní k antibiotikům
v nemocničním kalu.
Viry: Hepatitis B, Hepatitis A.
Norwalk virus.
Rotavirus.

Aspergillus fumigatus. Taenia spp, Viry enteroviry jako Hepatitis A,
adenoviry, rotaviry,
coronaviry.
Bakterie - enterobakterie
(střevní bakterie) jako
Salmonella, Streptococcus,
Clostridium, Mycobacterium,
Listeria, Houby - Aspergillus
fumigatus, Candida albicans,
Cryptococcus neoformans.
Možnost
Hmyz a škůdci.
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Faktor
Rizika
Radionuklidy

Anorganické
sloučeniny

Silniční doprava

Požár a exploze

Skládka odpadů

Spalování

Kompostování

Radium

Není uvedeno nikde

Sirovodík

Kyselé plyny - SO2, HCl a
HNO3.
Kyselé aerosoly s H2SO4.

Doprava spojená s
odpstraněním půdy
Možnost
při sanaci míst nebezpečných
odpadů.
Stížnosti obyvatel na činnost
skládek.
Požár ve
Exploze v Loscoe, Derbyshire. Dundee.
31 případů v USA 1967-1987
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ČOV

Kaly

Nepravděpodobné v
souvislosti
s kompostováním.
Nepravděpodobné v
souvislosti
s kompostováním.

Nemocniční odpad

Dusičnany, dusitany,
Amoniakální dusík,
Draslík,vápník, magnesium

Sirovodík

Možnost

spalovně

v Nepravděpodobné
souvislosti
s kompostováním.

v
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Předcházení vzniku odpadu
Dopady na zdraví u obyvatelstva při snižování objemu produkovaného odpadu
jsou pravděpodobně relativně nejmenší. Vzdělávání a uvědomění si potřeby minimalizace
odpadů, může zvýšit sociální / společenskou účast při podpoře příznivého dopadu na lidské
zdraví. Jednak jde o prodloužení životnosti výrobků, snižování obsahu nebezpečných látek
a zvýšení jejich využitelnosti.
Využití a recyklace odpadů
Jako důsledek recyklace může být zaměstnání zvýšeného počtu zaměstnanců při třídění
odpadu pro recyklaci. Při ručním třídění odpadu jsou však pracovníci vystaveni přímému
kontaktu s odpadem. Možná rizika jsou vždy závislá na komoditě odpadu, která se třídí. Mohou
vznikat rizika způsobená fyzikálním působením samotného odpadu např. různá poranění, dále
rizika biologická a chemická. Níže je uveden orientační přehled možných rizik v zařízeních
pro recyklaci odpadů, které mohou podpořit výskyt chřipkových onemocnění, očních a kožních
poruch, únavu, choroby dýchacích cest a přidružených projevů při vdechování prachu,
jako je kašel a bronchitida.
Bylo uskutečněno několik studií na pracovišti v zařízení pro recyklaci materiálů. Bylo zjištěno,
že u takovýchto pracovníků se v porovnání s jinými skupinami pracovníků vyskytovaly
ve zvýšené míře chřipce podobná onemocnění, dále oční a dermatotologické potíže, zvýšená
únava a nevolnost. Pokud je nám známo, nebyly vypracovány obdobné studie zaměřené
na obyvatele žijící v blízkosti takovýchto zařízení. Pokud by se u nich vyskytovala
nějaká onemocnění, pravděpodobně by byly podobné jako u pracovníků z kompostáren.
Fyzikální rizika
Chemická rizika
Biologická rizika
___________________________________________________________________________
ruční manipulace

nebezpečný odpad

mikroorganismy

nakládání

nebezpečné odpady

kontamin. ostré předměty

nehody, přemísťování, oheň

páry/aerosoly

kontamin. ostré hrany

prach

chemické látky

kontaminovaný prach

Nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
Zdravotní rizika přímo souvisí s původem a složením odpadu. V případě, že jsou mezi
biodegradabilní odpady (dále jen BRO) jsou brány i kaly z ČOV, lze za největší zdravotní riziko
pro lidi a zvířata počítat obsah patogenních mikroorganismů a toxických chemických látek
v kalech. Možné riziko vzniká pro celou oblast nakládání s tímto odpadem od jeho vzniku
až po jeho odstranění nebo využití.
Především nakládání s kaly, jejich aplikace do životního prostředí se musí řídit legislativními
pravidly. Stávající evropské předpisy obsahují obecné povinnosti původců odpadů na snížení
zdravotního rizika a to jak z hlediska ochrany veřejného zdraví, tak i z hlediska ochrany zdraví
při práci a záleží na legislativě jednotlivých států, jaká jsou přijata účinná opatření ke snížení
rizika.
Celý systém nakládání s BRO musí být zabezpečen tak, aby nedocházelo k ovlivňování životního
prostředí zápachem a mikroorganismy. Sběr nesmí být zdrojem výskytu hmyzu a hlodavců.
Tím se zajistí minimalizace přenosu možných infekčních onemocnění. Musí být zajištěny
vhodné sběrné nádoby a jejich čištění a dezinfekce. Nezbytná je spolupráce s občany
a právnickými osobami, které separaci provádějí. Pro minimalizaci rizik je nezbytné zajistit
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vhodné přepravní obaly, jejich čištění a dezinfekci včetně stanovení vhodných časových
intervalů svozu tak, aby se zabránilo hnití odpadu a vzniku rizikových faktorů výše uvedených.
Rizika mohou vznikat u pracovníků, kteří svoz provádějí a to z hlediska expozice bioaerosolu,
poranění v případě netřídění ostrými předměty. Při umísťování závodů, které zpracovávají
biodegradabilní odpady, je nutné posuzovat následující kritéria a to od složení zpracovávaných
odpadů a technologii jejich zpracování až po opatření na ochranu pracovníků, kteří nakládají
s odpady. Při aplikaci biodegradabilních odpadů včetně čistírenských kalů do životního
prostředí a to především do zemědělské půdy vznikají dva okruhy potenciálních řetězců
zdravotních rizik:
 rizika pro člověka, zvířata a rostliny z v kalu přítomných patogeních a potenciálně
patogenních organismů;
 toxicita způsobená akumulací těžkých kovů a dalších nebezpečných látek v půdě,
ze které přecházejí do rostlin, zvířat a lidí.
Pomineme-li rizika, která mohou vznikat vzhledem k vysokému obsahu některých toxických
či karcinogenních chemických látek především v kalech z čištění průmyslových odpadních
vod, zdravotní rizika vznikající v ČR lze specifikovat především v oblasti přítomnosti
patogenních a podmíněně patogenních organismů v neupravených biodegradabilních
odpadech a čistírenských kalech. Obsahy toxických kovů během posledních let byly v kalech
silně redukovány a jsou ovlivnitelné na vstupech do odpadních vod. Rizika z obsahu
persistentních organických látek nelze dosud dostatečně pro naše podmínky hodnotit, protože
chybí monitoring těchto látek. Riziko je však nutné předpokládat na základě zahraničních
zkušeností, a to především v obsahu ftalátů, halogenových organických sloučenin a určitých
léčiv např. hormonálních přípravků.
Kompostování
Zdravotní dopady pro pracovníky kompostáren v důsledku bioaerosolů (Aspergillus fumigatus)
a z prachu v pracovním prostředí se projevují bronchitidou, kašláním a očním drážděním.
Rozptýlením bioaerosolů ze zařízení pro kompostování mohou mít aerosoly vliv i na obyvatele,
v okolí zařízení u kterých by docházelo k podobným zdravotním potížím.
V některých zemích jsou stanovena pravidla na prostorové uspořádání, provozování
a monitorování kompostáren včetně jejich umístění z hlediska ochrany životního prostředí
a zdraví. Například je stanovena vzdálenost od jiného pracoviště nebo obydlí na 250 m,
provozování monitoringu bioaerosolu a průběžné hodnocení zdravotní rizika.
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Mechanicko-biologická úprava
Zdravotní dopady vycházející z mechanicko biologické úpravy jsou méně průkazné. Negativní
vlivy mohou vznikat při manipulaci a třídění odpadů. Širší dopady mohou záviset na konečném
použití zbytku; dlouhodobé důsledky mohou souviset ze skládky odpadů, např. při vyluhování
toxických látek a jejich úniku do spodních nebo povrchových vod.
Anaerobní vyhnívání
Důkazů o vlivu na zdraví z anaerobního vyhnívání je málo. Budou se lišit podle dalšího
nakládání s bioplynem. Podle studie Defra z roku 2004 je tato metoda v porovnání s jinými
metodami odstranění odpadu značně příznivá.
Využívání odpadů na povrchu terénu
Využíváním velkoobjemových odpadů jako jsou popílky, kontaminované zeminy
nebo sedimenty může docházet ke kontaminaci životního prostředí nebezpečnými látkami
a následně k zvýšené expozici lidí. V případě neřízeného ukládání těchto komodit odpadu
se do životního prostředí dostávají látky toxické, karcinogenní i ekotoxické v koncentracích,
které mohou být prokazatelným rizikem pro lidské zdraví, ale i zdraví lidí a rostlin.
Při jednorázové aplikaci odpadů na povrch terénu se může zatížit prostředí o takové
koncentrace toxických látek, které nikdy při správné moderní technologii spalování nebo
ukládání odpadu na skládky se během celého trvání provozu těchto zařízení nevzniknou
Zplyňování odpadů
Proces by mohl mít vliv na čistotu ovzduší. Za nestandardních provozních podmínek
při ohřívacích procesech, mohou vznikat emise. Nicméně není potvrzeno, že mohou mít
významný negativní vliv na životní prostředí a zdraví člověka.
Odstraňování odpadů
Ukládání na skládku a energetické využívání odpadu představuje dva hlavní způsoby
hospodaření s tuhým komunálním odpadem. Rozhodujícím determinantem (činitelem)
přijatelnosti těchto možností jsou různá s nimi související zdravotní rizika. Modelováním
expozice (expoziční modelování) a publikováním dat zdravotních rizik z takových expozic
se zabývalo mnoho studií. Například byla hodnocena zdravotního rizika ukládání komunálního
odpadu na skládku oproti možnostem energetického využívání v New York City. Celkové
výsledky ukázaly, že by mělo být považováno za obecně přijatelné individuální riziko vzniku
rakoviny u obou možností, ačkoli riziko ze skládkování je přibližně 5x větší než z nakládání
při energetickém využívání odpadu; individuální nekarcinogenní zdravotní rizika by měla být
u obou možností považována zpravidla za nepřijatelná, ačkoli opět riziko ze skládkování
je přibližně 5x větší než energetickém využívání odpadu.
Zdravotní rizika ze skládek lze těžko kvantitativně určit, protože nemáme dostatek informací
o expozici a účincích vycházejících ze stopové environmentální expozice u celkové populace,
která je těžko odlišitelná vlivu z okolního přírodního pozadí. Nicméně, podle studie (Defra,
2004) nebyl shledán žádný důkaz o tom, že by u obyvatel žijících v okruhu 2 km od skládky
odpadů byla zvýšena nemocnost na rakovinu, ani nebylo nalezeno žádné příčinné spojení
s vyšší mírou poškození plodu. Velmi účinná je politika snižování sládkovaného odpadu
a ukládání nebezpečného odpadu na skládku. Tím se zlepší životní podmínky a sníží možný vliv
na zdraví pracovníků i obyvatel v blízkosti místa skládky. Mnoho epidemiologických studií bylo
zaměřeno na hodnocení zdraví obyvatel žijících v lokalitách s umístěnými skládkami odpadů.
V UK byl hodnocen výskyt vrozených defektů u dětí narozených v rodinách žijících v blízkosti
skládek odpadů. Studie, provedené v letech 1983 až 1999 ve Velké Británii, bylo sledováno
přes 8 miliónů novorozenců. Získané údaje byly rozděleny na dvě skupiny: do první skupiny
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byly zařazeny matky dětí, které žily v místě do 2 km od skládky odpadů a do druhé skupiny byly
zařazeny matky žijící ve vzdálenosti od skládky více než 2 km. Výsledky získané při pozorování
těchto dvou skupin byly porovnány z hlediska jejich rozdílnosti. Hlavními problémy
při vyhodnocení této studie jsou spojeny se zavádějícími faktory, které nemohly být kompletně
brány do úvahy. Mezní bod 2 km byl praktický požadavek, podmiňující přesnější informace
o rozmístění rezidenční zástavby. Některé účinky na zdraví ve skutečnosti souvisejí s různou
zeměpisnou polohou. Kladným faktorem v této studii bylo hodnocení velkého množství
případů, a bylo tak možné získat výsledky s rozdílností pouze na úrovni několika procent,
které by nebylo možné získat při pouze malém množství sledovaných případů.
Ve studii bylo prokázáno, že u dětí z populace žijící do 2 km od aktivních i opuštěných skládek
odpadů v UK se vyskytuje zvýšený počet vrozených defektů v porovnání s populací žijící ve větší
vzdálenosti. Nelze však tvrdit, že jedině skládka je toho příčinou. Jedná se o vrozené defekty
míchy (1 případ z 1800 novorozenců), kardiovaskulární postižení (1 případ ze 750), hypospadie
a epispadie (1 případ ze 420), defekty břišní stěny (1 případ z 2900), gastroshiza (vrozený
defekt brišní stěny, ze které vyčnívá obsah břišní dutiny)(1 případ z 5300), mrtvě narozený plod
(1 případ ze 195), nízká porodní váha (1 případ z 16), velmi nízká porodní váha (1 případ ze
104).
Uvedené výsledky studie ukazují na možnost vlivu bydlení v blízkosti skládek odpadů
na zvýšené riziko výskytu vrozených vad u dětí, lze však předpokládat také vliv jiných vedlejších
faktorů, jako je například složení diety u matky, její kouření nebo abúzus alkoholu.
Navzdory rozšířenému názoru o možném negativním vlivu spalování odpadů na zdraví
je v odborné literatuře překvapivě málo konkrétních zpráv o prokázaných nepříznivých
zdravotních účincích a to i ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady.
Potenciální zdravotní dopady vyvolané emisemi z moderních technologií spaloven nejsou
v současné době vědecky podloženy. Přesto je tato problematika diskutována veřejností.
Obecně se veřejnost obává zdravotních dopadů ze spaloven ve vztahu k výskytu onemocnění
jako je např. vznik rakoviny, onemocnění dýchacích cest, postižení plodu apod. Existující zprávy
však nepotvrdily, že by mělo spalování odpadu v řádně provozovaných spalovnách větší
negativní vliv na zdraví oproti jiným způsobům nakládání s odpady. Ve skutečnosti může
vysoká teplota při spalování předejít budoucí expozici nebezpečnými chemickými látkami.
Zařízení pro nakládání s odpady musí však být navržena a provozována v souladu s platnými
právními a technickými předpisy. U nesprávně provozovaného zařízení se projeví nepříznivé
účinky, zvláště u obsluhujících pracovníků. Zdokumentované důkazy o aktuálním dopadu
na zdraví jsou ojedinělé. Obavy ze spalování odpadů, které se u veřejnosti objevují,
pravděpodobně pocházejí ze starších publikovaných pramenů.
Epidemiologické výzkumy, možných negativních dopadů na zdraví populace v důsledku
spalování nebo ukládání odpadů na skládky, byly prováděny převážně v osmdesátých letech
minulého století nejvíce v USA. Studie sledovaly vliv provozování spaloven nebo skládek
na reprodukční faktory jako je nízká porodní váha, druh specifických porodních defektů
a úmrtnost kojenců. Další studie sledovaly výskyt kongenitálních malformací, výskyt rakoviny.
Úmrtnost byla porovnána s národními daty a s vytypovanými faktory, mezi které patřily
i lokality skládek, spaloven nebo velkých chemických závodů. Ve většině studií jsou však spíše
popsány metodické problémy, které se především týkají absence informací o aktuální expozici,
specifice agens apod. Tato skutečnost pochopitelně ztěžuje interpretaci výsledků. Hodnocení
přímých zdravotních následků při nízkých expozicích je velmi složité a těžko prokazatelné.
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Na specifickou problematiku zdravotního rizika v souvislosti s provozováním zařízení
pro spalování nebo skládkování odpadů ukázaly studie z druhé poloviny devadesátých let
prováděných v USA a v některých evropských státech. Jde o zvýšený výskyt nespecifických
hlášených symptomů (selft - reported symptoms) související s provozem skládky, spalovny,
apod. Studie však ukazují především na silné vztahy mezi stupněm obav ze stavu ohrožení
životního prostředí a uváděnými zdravotními problémy ze strany respondentů. Většinou
jde přitom o nespecifické syndromy jakou jsou bolesti hlavy, únava, podráždění očí, nevolnost
a kožní efekty, které se vyskytují u obyvatel žijících poblíž skládky statisticky významněji než
u kontrolní skupiny. Některé studie prokázaly nárůst obav obyvatel včetně výskytu
zdravotních obtíží i přes stále se snižující expozici obyvatel chemickým látkám ze skládky.
Velkou roli ve výskytu symptomů hraje obava o životní prostředí a ohrožení vlastního zdraví
či zdraví rodinných příslušníků. Tento výskyt syndromů se vyskytuje ve většině případů
při vnímání zápachů ze skládky. Zápach pak slouží jako senzorický popud pro obtíže ovlivněné
stresem a obavami o kvalitu životního prostředí v dané lokalitě. V náznacích jsme se s touto
problematikou setkali i v České republice.
Na druhé straně, u některých způsobů využívání odpadů na rozdíl od spalování odpadů, může
docházet k vytváření nových ekologických zátěží a veřejnost a ekologické organizace většinou
obavy o životní prostředí a zdraví nesdílejí, a to ať už z nedostatku informací nebo přesvědčení,
že využívání odpadů má pouze pozitivní dopady. Jde především o využívání velkoobjemových
odpadů z energetiky, kontaminované zeminy, kalů a sedimentů. Jejich využíváním, kdy v České
republice nejsou stanoveny přísné normativní a kontrolní mechanismy, se dostává do životního
prostředí velké množství nebezpečných látek v takových jednorázových koncentracích,
které se např. do půdy z provozu spalovny nebo skládky při zabezpečeném provozu nemohou
dostat za celou dobu jejich životnosti.
Provedené studie však neprokázaly přímý vztah mezi onemocněním a provozování současných
typů spaloven (Defra, 2004). Přesto je nutné vždy vycházet při rozhodování z hierarchie
nakládání s odpady a to především vytvořit podmínky pro předcházení vzniku odpadu a jeho
minimalizaci. Spalování má však také svoji úlohu v nakládání s odpady, a to za předpokladu,
že se spalováním odpadu neovlivní minimalizace odpadu nebo jiné další způsoby nakládání,
vždy je nutný integrovaný přístup. Na spalování je nutné pohlížet i z hlediska možného zdroje
obnovitelného energie. Především se zaměřit na využití stávajících kapacit spaloven
pro nerecyklovatelný zbytkový odpad. Při odstranění recyklovatelných materiálů ze spalitelné
směsi lze předpokládat, že negativní ovlivnění zdraví bude nepravděpodobné.
Nebezpečný odpad definovaný jako odpad, který má jednu nebo více nebezpečných vlastností
(výbušný, žíravý, hořlavý, dráždivý, škodlivý, toxický, kancerogenní, infekční, toxický
pro reprodukci, mutagenní, ekotoxický, produkující toxické plyny když je v kontaktu s vodou,
vzduchem nebo kyselinou, nebo je schopen uvolňovat další toxické látky při nakládání s ním.
Navzdory světově rozšířenému převládajícímu názoru na spalování odpadů a milionům tun
takto zneškodněného odpadu, je ve vědecké literatuře překvapivě relativně málo zpráv
o nepříznivých zdravotních účincích ve srovnání s ostatními způsoby nakládání s odpady.
Existující zprávy nepotvrdily, že by mělo spalování nebezpečného odpadu větší negativní vliv
na zdraví oproti jiným způsobům odstranění odpadu. Ve skutečnosti může vysoká teplota
při spalování předejít budoucí expozici nebezpečným chemickým látkám.
Nicméně, jako u všech výrobních postupů, musí být zařízení pro nakládání s odpady dobře
navržena a dobře provozována za účelem předcházení nebo minimalizace nepříznivých
zdravotních dopadů. U nesprávně provozovaného zařízení se projeví zřetelně nepříznivé
účinky, zvláště u pracovníků, ačkoli zdokumentované důkazy o aktuálním dopadu na zdraví
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jsou ojedinělé. Zařízení musí splňovat předpisy a povolení, zvláště vzhledem k pracovní
expozici.
Doprava odpadu
Souvislost mezi dopravou a zdravotní účinky vlivem silniční dopravy patřící k odpadovému
hospodářství, zvláště vlivem zhoršené čistoty ovzduší, lze zahrnout: zvýšený výskyt dýchacích
a kardiovaskulárních onemocnění a přidružených nemocí (astma, bronchitida, infarkty,
s přidruženou hospitalizací a úmrtím). Spouštěcím mechanismem je znečištěné ovzduší; hluk
a vibrace, hlavně snížení sluchové pohody, vibrace a možné havárie. Mezi méně výrazné účinky
na zdraví lze začlenit potenciální snížení tělesné činnosti a ztráta sociálního kontaktu, vyšší
nebezpečí v dopravě pro řidiče nákladních vozů;
Při dopravě nebezpečného odpadu za účelem jeho úpravy nebo odstranění může dojít
k dalšímu nežádoucímu vlivu na zdraví např. při náhodném úniku nebezpečného tekutého
odpadu.
Současná silniční doprava jednoznačně působí negativně na zdraví obyvatel ve svém okolí.
Negativní vlivy se uplatňují prostřednictvím znečištění životního prostředí, kde jsou hlavními
faktory znečišťující látky z výfukových plynů a otěrů, hluk, dopravní nehodovost a úrazovost.
Existuje řada studií, zabývajících se vlivem dopravy na zdraví, které prokazují, že v blízkosti
komunikací je prostředí poškozující lidské zdraví. Kromě toho mohou dopravní komunikace
působit negativně na lidské zdraví a pohodu nepřímo tím, že omezují možnosti pohybu
a pobytu venku a při určité intenzitě tím v podstatě lidi rozdělují, snižují podíl aktivního pohybu
a jsou zdrojem diskomfortu.
Expozice škodlivým látkám je třeba snižovat jak je to rozumně možné, neboť často jsou vědecky
prokazovány zdravotní dopady i pro takové koncentrace škodlivin v prostředí, které byly dříve
považovány za bezpečné; u látek s karcinogenním působením není možné stanovit bezpečnou
mez vůbec a u mnoha látek není jejich působení při dlouhodobé expozici nízkým dávkám zcela
známo.
Nástroje snižující zdravotní rizika
Stávající legislativa nezajišťuje dostatečnou ochranu zdraví ani životního prostředí
a to jak z hlediska využívání odpadů, jejich přechodu do režimu výrobku, tak při hodnocení
výrobků z odpadů. Chybí dostatečná kontrola v celém cyklu nakládání s odpady. Nejsou
stanoveny jasné kompetence pro jednotlivé kontrolní orgány a často chybí i odborná znalost
kontrolorů i osob, které vydávají certifikát výrobku a to především z hlediska posuzování
zdravotní a ekologické nezávadnosti.
Konkrétní poznatky o vlivech jednotlivých způsobů nakládání s odpady v České republice
jsou minimální. K poznatkům měly přispět plány odpadového hospodářství, které se však staly
na rozdíl od starých států evropské unie pouze administrativní záležitostí. POH ČR uvádí jako
jeden ze strategických cílů „minimalizaci negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí
při nakládání s odpady“. Při kontrole plnění opatření POH na úrovni ČR i krajů není ochraně
zdraví věnována patřičná pozornost, což bylo opakovaně kritizováno i na Radě pro odpadové
hospodářství. Do současné doby však žádné hodnocení možných vlivů na zdraví v souvislosti
s POH ČR, krajů nebo původců nebylo realizováno.
Při rozhodování o jednotlivých způsobech nakládání s odpady by měly být především
vytvořeny podmínky pro předcházení vzniku odpadu a jeho minimalizaci, protože snižování
objemu produkovaného odpadu je provázeno také snížením dopadů na zdraví obyvatelstva.
Řádně provozované spalování určitých komodit odpadu je také nejbezpečnějším způsobem
odstranění odpadu a přináší nejnižší dopady na zdraví a životní rizika. Vždy je nutné zachovat
integrovaný přístup. Na spalování je nutné pohlížet i z hlediska možného zdroje obnovitelné
energie, což v době energetických krizí nabývá na významu.
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12.5 Přístup k hodnocení
POH je formulován v obecné rovině a nemůže poskytnout konkrétní podklady místně a věcně
specifikované tak, aby bylo možno odhadovat konkrétní dopady a přínosy pro veřejné zdraví.
Východiskem pro hodnocení je v takových případech odborný odhad pravděpodobného vývoje
různých determinant prostředí, institucionálních i individuálních, a jejich možných změn
a vazeb v několika navazujících krocích, jakož i obecné znalosti o možných vlivech různých
determinant na zdraví. Na jejich základě jsou pak identifikovány předpokládané vlivy
posuzované koncepce na veřejné zdraví.
Hodnocení vlivů na veřejné zdraví vychází z cílů ochrany veřejného zdraví. Tyto cíle
jsou reprezentovány cíli a prioritami existujících mezinárodních a národních koncepčních
dokumentů ochrany a podpory zdraví. Zpracovatel HIA zhodnotil tyto dokumenty a jejich cíle
z hlediska relevance ve vztahu k navrhovanému POH ČR
Vybrané koncepční materiály, které byly brány v úvahu v rámci hodnocení
STRATEGICKÝ RÁMEC UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ČR je jedním ze základních národních
koncepčních materiálů, je platný od roku 2010, schválený usnesením vlády č. 37 z roku 2010.
V prioritě 1.1 Zlepšování podmínek pro zdravý život uvádí cíl 4. Snižovat zdravotní rizika
související s negativními faktory životního prostředí a s bezpečností potravin, který ukládá
snižovat expozice chemickým látkám a fyzikálním faktorům ze životního prostředí a snižovat
tak zdravotní rizika související se znečištěním ovzduší, vody, půdy a potravin, spolu s redukcí
dalších negativních faktorů, jako je např. hluková zátěž.
AKČNÍ PLÁN ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY (NEHAP) obsahuje soubor
opatření směřujících ke zlepšení životního prostředí a zdravotního stavu populace. Zabývá
se širokou škálou problémů životního prostředí a zdraví, jak to vyplývá z definice WHO
a z iniciativy WHO k vytvoření národních plánů. Akční plán zdraví a životního prostředí ČR byl
schválen usnesením vlády České republiky č. 810 ze dne 9. 12. 1998.
Cíle Akčního plánu zdraví a životního prostředí ČR související s posuzováním POH:
Využití Národního akčního plánu akční plán zdraví a životní prostředí a Zdraví 21 procesu
HIA a SEA u POH.
Jeden z hlavních strategických cílů POH ČR je minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí
a životní prostředí při nakládání s odpady. Při posuzování jeho naplnění, je nutné posoudit zda
POH přispívá k naplnění aktivit vyplývajících z Národního akčního plánu a dokumentu Zdraví
21. Národní akční plán zdraví a životní prostředí v souladu s národními plány na ochranu
životního prostředí a zdravotní politikou přispívá k integraci snah o ochranu zdraví a životního
prostředí v rámci procesu Evropa pro životní prostředí.
V rámci složek životního prostředí jsou v kapitole 3.5 uvedeny odpady a staré zátěže.
Cílem plánu je snížení celkové produkce odpadů, snížení podílu skládkovaných odpadů
a zvýšení podílu jejich recyklace, což odpovídá cílům POH.
Jako krátkodobé a průběžné aktivity v oblasti nakládání s odpady jsou:
 Provádět rekultivaci skládek odpadů a území poškozených hornickou činností
 Provádění systematické analýzy zdravotních účinků, formou epidemiologických studií,
v okolí skládek odpadů a zařízení na úpravu a spalování odpadů
 Vypracovat programy k redukci kontaminace půdy a vody, které pocházejí
z nekontrolovatelných skládek odpadů
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Vytvořit systém pro nakládání s nemocničním odpadem, tj. selektivní sběr, spalování
a další zacházení s nebezpečným odpadem ze zdravotnických zařízení
Vypracovat legislativní řešení zemědělského využití kalů z ČOV komunálního
charakteru, stanovení přísných podmínek aplikace odpadů do zemědělských půd
a jejího kontrolního systému

Střednědobé aktivy:
 Vytvořit ekonomické podmínky pro zhodnocení a využívání odpadů
Dlouhodobé aktivity:
 Vytvářet podmínky pro minimalizaci vzniku odpadů, např. čistší produkce
Většina aktivit se vztahovala k POH ČR pro rok 2004 -2014. V současné době se aktivity
přesouvají do cílů Zdraví 2020.
ZDRAVÍ PRO 21. STOLETÍ je významný koncepční a metodický program WHO (Světové
zdravotnické organizace. Program je založen na široké definici zdraví jako bio-psycho-sociální
kategorii, bere v úvahu široké spektrum determinant zdraví a různý stupeň jejich
ovlivnitelnosti, zdůrazňuje širokou sociální podmíněnost zdraví i péče o ně, soustavně využívá
poznatků nejen medicínského výzkumu, ale i dalších oborů, a to zejména sociomedicínských
a socioekologických. Národní verze tohoto programu byla v ČR schválena 30. 10. 2002
usnesením vlády č. 1046/2002. Tento program je mimo jiné zaměřen také na oblast prevence,
zdravého životního prostředí, péče o duševní zdraví a změny životního stylu naší populace.
Cíle programu Zdraví pro 21. století související s posuzováním POH:
Cíl 10 - Zdravé a bezpečné životní prostředí
10.1 Snížit expozice obyvatelstva zdravotním rizikům souvisejícím se znečištěním vody,
vzduchu a půdy látkami mikrobiálními, chemickými a dalšími
10.1.5 Snižovat vliv dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatel
10.1.9 Dopracovat registr kontaminovaných zemědělských půd a registr starých
ekologických zátěží z hlediska hodnocení zdravotního rizika
10.1.10 Systematicky hodnotit zdravotní rizika v celém cyklu nakládání s odpady, a to
zejména při nakládání s nebezpečnými odpady, a vytvářet podklady pro opatření
na minimalizaci zdravotního rizika

CÍLE ZDRAVÍ 2020 – NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY A PODPORY ZDRAVÍ A PREVENCE
NEMOCÍ vychází zejména z programu Světové zdravotnické organizace (SZO) Zdraví 2020,
schváleného na 62. zasedání Regionálního výboru SZO pro Evropu v září 2012. Navazuje
na „Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století (Zdraví 21)“ podpořený vládou ČR v roce 2002 usnesením č. 1046/2002. Zdraví 21
zůstává i nadále plnohodnotným dokumentem, jehož aktualizované cíle budou na základě
již provedené analýzy naplňovány v implementačních dokumentech NS Zdraví 2020. Zdraví
2020 definuje hlavní cíl, k němuž vedou dva strategické cíle, a čtyři oblasti prioritních
politických opatření zaměřených na řešení vybraných dominantních problémů zdravotního
stavu populace ČR.
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Cíle programu Zdraví 2020 související s posuzováním POH:
prioritní oblast 2 – Čelit závažným problémům v oblasti infekčních i infekčních nemocí
a průběžně monitorovat zdravotní stav obyvatel, tematický cíl č. 5 snižování zdravotních rizik
ze životního a pracovního prostředí

12.6 Vlastní hodnocení vlivu na zdraví
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 je prioritně určen pro prevenci vzniku odpadů
a stanovení trendů odpadového hospodářství, které by měly směřovat jednak ke snižování
množství vznikajících odpadů, ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají
nepříznivý dopad na životní prostředí a zdraví obyvatel a k používání technologií pro nakládání
s odpady s minimálními riziky pro zdraví a životní prostředí. Jako součást prevence je pojímáno
rovněž opětovné využití výrobků a příprava k němu. POH ČR 2015 - 2024 se netýká pouze
sektoru nakládání s odpady, ale rovněž celého hospodářství, poskytovatelů služeb, vzdělávání
a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby respektive celé společnosti. Tento rozměr je zapotřebí
vnímat při hodnocení cílů, opatření a zásad, která mají vést k činnostem nakládání s odpady
z pohledu vývoje a kontroly v letech 2015 – 2024.
Účelem hodnocení vlivů na veřejné zdraví je zjištění, zda předkládaná koncepce nenarušuje cíle
ochrany zdraví, resp. zda v souladu s nimi napomáhá vytvářet podmínky pro zlepšení
zdravotního stavu obyvatel. V rámci hodnocení POH 2015 - 2024, bylo posuzováno, jakým
způsobem a do jaké míry mohou navrhované cíle, zásady a opatření ovlivnit naplnění cílů
ochrany zdraví, a zda jde o ovlivnění pozitivní, negativní nebo zda k ovlivnění nedojde.
V optimálním případě by implementace POH 2015 - 2024 měla znamenat podporu zdraví.
Dalším účelem hodnocení je zjištění, zda konkrétní navrhovaná opatření nemohou mít
negativní vliv na zdraví obyvatel dotčených posuzovanými opatřeními nebo
zásadami. Problémem hodnocení POH 2015 - 2024 je neprovázanost cílů, opatření a zásad.
Pro zhodnocení míry a významnosti možných pozitivních i negativních vlivů plánovaných priorit
a jejich aktivit na životní prostředí a veřejné zdraví byla použita stupnice pracující s rozmezím
+2/0/-2, která byla definována pro použití hodnotitelského týmu v rámci celého hodnocení SEA
a je součástí detailního vyhodnocení viz příloha tohoto dokumentu.
Možný vztah/vliv posuzovaného POH 2015 - 2024 – jednotlivých cílů na vybrané
determinanty zdraví.
Při naplnění všech cílů, opatření a zásad POH ČR 2015 - 2024, které mají přímou souvislost
ke snížení rizik pro zdraví a životní prostředí, mohla by koncepce mít pozitivní vliv na veřejné
zdraví. Navržené cíle obecně přispějí k minimalizaci vlivu na zdraví lidí a to v důsledku prevence
vzniku odpadu, použití nejlepších dostupných technik při nakládání s odpady i řadou
navržených legislativních opatření a zavedení kontrolní činnosti u vybraných činností nakládání
s odpady, kde by mohlo dojít k negativnímu ovlivnění zdraví nebo životního prostředí
a to významnými škodlivinami jako jsou toxické látky nebo biologická agens. Zvýšený důraz
na recyklaci a využívání odpadů by mohl vést ke zlepšení ekonomických a sociálních
determinant obyvatel - jedná se o zvýšení nabídky pracovních míst, zlepšení možností
vzdělávání, včetně rekvalifikací a celoživotního vzdělávání. Na druhé straně může docházet
i k negativním vlivům při vybraných technologií jako je třídění odpadu, nakládání s BRO apod.
Pokud bude implementace POH 2015 – 2024 prováděna v souladu s výstupy posouzení vlivů
na životní prostředí, není třeba předpokládat zhoršení životního prostředí a jeho zdravotních
determinant. Potenciálně negativním vlivům na životní prostředí, resp. veřejné zdraví lze
předejít při výběru a povolování konkrétních projektů ale i hodnocením celých systémů
nakládání s odpady v jednotlivých regionech. V případě, že budou dodrženy zásady ISNO
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může dojít i ke snížení sekundárních negativních vlivů jako je např. znečištění ovzduší a hluk
z dopravy odpadů na velké vzdálenosti, snížení rizik při přepravě nebezpečných odpadů apod.
Tyto otázky se musí řešit v rámci opatření u konkrétního projektu, tak, aby byla zajištěna
ochrana obyvatel před všemi negativními faktory z nakládání s odpady včetně nadměrné
zátěže obyvatelstva hlukem a znečištěním ovzduší.

Skupina strategických cílů
Konstrukce strategických cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 se jeví jako
vyvážená s optimálním záběrem do problematiky odpadového hospodářství. Strategické cíle
jsou navrženy v odpovídající míře podrobnosti ve vztahu k dlouhodobému horizontu, pro který
je Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 připravován. V kontextu k životnímu
prostředí lze usuzovat, že jejich provádění povede k pozitivním dopadům na jednotlivé složky
životního prostředí a veřejného zdraví.
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Na obecné úrovni lze v krátkodobém horizontu počítat primárně s nepřímým pozitivním
dopadem z hlediska provádění strategického cíle. Ovšem ve střednědobém až dlouhodobém
horizontu lze očekávat transformaci nepřímých dopadů již na konkrétní pozitivní přímé
dopady. Lze předpokládat minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového hospodářství.
Velmi podstatným hlediskem v rámci předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce
odpadů bude realizace vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.
Naplňování tohoto strategického cíle povede k snížení, či minimalizaci zdravotních rizik
při vzniku odpadů a nakládání s nimi. Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé
i přímé rovině. Lze očekávat minimalizaci rizika pro zdraví v kontextu odpadového
hospodářství. Velmi důležitým bodem při naplňování tohoto strategického cíle bude kontrola
nakládání s odpady z hlediska možných rizik pro zdraví v celém cyklu nakládání s odpady
od jejich vzniku, shromažďování, úpravy až po jejich odstranění nebo využití. Pro minimalizaci
rizik u jednotlivých komodit odpadu i způsobu jejich nakládání je nutné hodnocení jednotlivých
toků odpadů a jejich potencionálních dopadů na lidské zdraví a životní prostředí. Na druhé
straně je nezbytná identifikace nových rizik, která například souvisí s tříděním odpadů, jejich
recyklací a využíváním. Pro naplnění tohoto cíle je nezbytná meziresortní spolupráce,
provádění výzkumu a epidemiologických studií.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“
Provádění povede k pozitivnímu dopadu zejména na úrovní chování společnosti ve vztahu
k produkci a vlastnímu nakládání s odpady. Lze očekávat i širší osvětu v oblasti odpadového
hospodářství. Realizace strategického cíle povede k minimalizaci zdravotních rizik při nakládání
s odpady. Bude nutné klást jednotlivým informačním a propagačním kampaním odpovídající
míru důležitosti, tak aby byly co nejvíce efektivní z hlediska definovaného cíle. V rámci
zavádění recyklačních technologií není dosud možným rizikům pro zdraví věnovaná patřičná
pozornost a to jak při třídění odpadů, tak při vlastní technologii recyklace. Jde především
o mikrobiologckou kontaminaci prostředí plísněmi, mikroorganismy, prachem apod.
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Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.
Provádění strategického cíle povede k pozitivnímu nepřímému i přímému vlivu na jednotlivé
složky životního prostředí, zejména k úsporám primárních surovin. Na druhé straně mohou
narůstat rizika při zpracovávání odpadů a jejich následným využíváním. Zařízení pro zpracování
odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na životní prostředí a obyvatele ve svém
nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při konkrétním umisťování. Jde o různé
negativní faktory fyzikálního, chemického i biologického charakteru podle druhu technologií
zpracování odpadů.

Dílčí cíle, opatření a zásady Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
ve vztahu ovlivnění zdraví.
Dodané podklady neumožňují hodnotit jednotlivé záměry způsobem, odpovídajícím
standardnímu hodnocení zdravotních rizik konkrétní projektové dokumentace záměru. Řada
zařízení i systémy nakládání s odpady jsou v provozu. U navrhovaných staveb nebo systému
nakládání s odpady lze pouze velmi orientačně na základě expertního odhadu komentovat
potenciální konflikty záměru s ochranou zdraví. V případě odhadovaného konfliktu bodové
hodnocení vyjadřuje míru pravděpodobnosti možného problému. Nelze odhadnout počty
ovlivněných obyvatel, které jsou podstatnou informací pro vyhodnocení. Vybrané cíle
a opatření uvedené v POH, které mohou přímo ovlivnit zdraví, jsou uvedeny níže:
Komunální odpady
Lze očekávat zmenšení podílu odpadů určených ke skládkování a spalování odpadů, což by
se mělo projevit k minimalizaci dopadů na zdraví. Dále provádění jednotlivých opatření povede
k zvýšení podílu separovaného odpadu a jeho dalšího využití. Nedílnou součástí navrhovaných
opatření je i informační kampaň spojená s osvětou a vzděláváním v oblasti odpadového
hospodářství, což lze hodnotit velmi kladně. Souhrnně se jedná o patření, která stanovují
povinnosti typu: legislativně zakotvit, důsledně kontrolovat, či průběžně vyhodnocovat.
V rámci kontrol a průběžného vyhodnocování bude záležet na dodržování správných postupů
a zmíněné důslednosti a na této skutečnosti závisí i minimalizace rizik pro populaci.
Směsný komunální odpad
Převážná většina navrhovaných opatření se vztahuje k podpoře energetického využívání
směsného komunálního odpadu a to jak podpoře skrze úpravu legislativních norem,
tak i podpoře budování odpovídající efektivní infrastruktury. Při podpoře jednotlivých projektů
je nutné důsledně postupovat v souladu se zákony vztahujícími se k ochraně životního
prostředí, zejména se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění a tudíž i skrze EIA procedury vyhodnocovat případný vliv a rizika na veřejné
zdraví. Technologie by měly odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované v BREF
dokumentech, čili by měly plnit parametry BAT technologií. Zvýšená pozornost by měla být
věnována rizikům ovlivnění kvality ovzduší.
Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
V globálu tyto opatření nastavují legislativní vymezení, stanovují limity, definují kontroly,
či vytvářejí podmínky k realizaci informačních a osvětových kampaní. V případě, že nebudou
dodržovány bezpečné limity především pro výstupy z úpravy BRO z hlediska chemických látek
a mikrobiologických agens může dojít ohrožení zdraví populace i zvířat.
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Stavební a demoliční odpady
Všechny opatření by měla respektovat lokání podmínky, tam kde budou realizována.
Nezbytným předpokladem splnění zásad a opatření je nutná kontrola dodržování limitů
nebezpečných látek především při využití stavebních a demoličních odpadů v ŽP. V případě
špatně nastavených kriterií nebo jejich nedodržování může docházet ke kontaminaci ŽP
a následně expozici lidí především toxickými kovy a různými POPs.
Nebezpečné odpady
U převážné většiny opatření v kapitole nebezpečné odpady lze očekávat posun k možnému
omezení kontaminace odpadů. Lze také očekávat pozitivní dopad na úrovni vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství skrze realizace účinných osvětových
kampaní o vlivu nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí. Další
navrhovaná opatření se týkají důsledných kontrol při nakládání s nebezpečnými odpady, což by
mělo patřit k prioritním aktivitám. V této oblasti chybí větší důraz na vzdělávání pracovníků,
kteří přímo nakládají s NO. Bylo by nutné v rámci ochrany zdraví zapojit do školení, vypracování
metodik jednotlivé profesní svazy. K minimalizaci rizik při nakládání s NO je nutné více sledovat
v rámci studií vliv nakládání s NO na zdraví a přijímat zásady a opatření na minimalizaci rizik
u jednotlivých skupin NO.
Obaly a obalové odpady
Opatření spočívají zejména v rozvíjení integrovaných systémů třídění komunálních odpadů,
legislativních zakotvení, podpory nakládání s obalovými odpady a důsledné kontroly v rámci
nakládání s obaly a obalovými odpady. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem
negativního vlivu na obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno
při konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního, chemického
i biologického charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na životní prostředí
a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při konkrétním
umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního a chemického charakteru podle druhu
technologií zpracování odpadů.
Odpadní baterie a akumulátory
Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu na životní prostředí
a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě zohledněno při konkrétním
umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního a chemického charakteru podle druhu
technologií zpracování odpadů.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
V globálu se jedná o nastavení standardů pro sběr a zpracování vybraných vozidel s ukončenou
životností, podporování výzkumu, vývoje, inovací a implementací postupů a technologií
s pozitivním vlivem na zvýšení úrovně materiálového a energetického využití odpadů vzniklých
při zpracování vozidel s ukončenou životností. Lze usuzovat, že bude docházet i ke snížení tlaku
na využívání primárních surovin. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem
negativního vlivu na životní prostředí a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi
pečlivě zohledněno při konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního
a chemického charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů.
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Odpadní pneumatiky
Opatření jsou obsahově tvořena zejména legislativním nastavením povinností v oblasti
nakládání s pneumatikami a důsledné kontroly dodržování hierarchie nakládání s tímto
druhem odpadů. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem negativního vlivu
na životní prostředí a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi pečlivě
zohledněno při konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního a chemického
charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Provádění některých opatření zamezí kontaminaci půdy, vody a bude minimalizovat
kontaminace potravního řetězce, povede k minimalizaci rizik pro zdraví. Realizace všech
opatření se v dlouhodobém horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech životního
prostředí. Nastavují legislativní vymezení, stanovují limity, definují kontroly. Současně je nutné
při aplikaci kalů do životního prostředí provádět jejich důslednou hygienizaci vhodnými
technologiemi včetně kontroly jejich účinnosti. Podporu investice spojené
s energetickým využíváním kalů z ČOV z veřejných zdrojů je nutno především zvažovat u ČOV
z městských a průmyslových aglomeracích, kde kvalita kalů nesplňuje kritéria pro jejich využití
do ŽP. Je také nezbytné zkvalitnit průhlednost toků kalů při jejich aplikaci do ŽP, tak aby
nemohlo docházet k ohrožení zdraví lidí. V současné době je nutné zvýšit biologickou
bezpečnost u všech odpadů, které jsou aplikovány přímo do životního prostředí.
Odpadní oleje
Rizikovou oblastí při nakládání s odpadními oleji může být jejich dočasné uskladňování
a následná manipulace. Při těchto operací je nutné důsledně postupovat dle schválených
metodických postupů, BOZP a dobré praxe. Zařízení pro zpracování odpadů jsou často zdrojem
negativního vlivu na životní prostředí a obyvatele ve svém nejbližším okolí, což musí být velmi
pečlivě zohledněno při konkrétním umisťování. Jde o různé negativní faktory fyzikálního
a chemického charakteru podle druhu technologií zpracování odpadů
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Realizací opatření vypracované ve spolupráci s resortem MZ se v dlouhodobém horizontu
může pozitivně projevit v celém cyklu nakládání s odpady ze zdravotnických zařízení
a při veterinární činnosti. Opatření jsou zaměřena i na oblast problematiky odpadů z domácí
péče a samoléčení, zabývají se snížením biologických rizik v souvislosti s dekontaminací odpadu
před jejich dalším transportem. Opatření jsou navržena i na úrovní vzdělávání, výchovy
a osvěty a to nejen pracovníků ve zdravotnictví ale i obyvatel. Všechna opatření mohou vést
k minimalizaci zdravotních rizik především při nakládání s nebezpečnými odpady
ze zdravotnictví a veterinární péče. Nezbytnou součástí musí být řešení i problematiky
tekutých odpadů, které jsou významným rizikem pro populaci z hlediska obsahu látek
s pozdními účinky.
Odpady a zařízení s obsahem PCB
Organizační a administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Rizikovou oblastí při nakládání s PCB může být jejich dočasné uskladňování
a následná manipulace. Při těchto operací je nutné důsledně postupovat dle schválených
metodických postupů, BOZP a dobré praxe.
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Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Opatření by měla vést k identifikaci možného výskytu POPs v určitých komoditách odpadů
a tím snížit kontaminaci životního prostředí persistentními látkami a snížit tak expozici
obyvatel.
Odpady s obsahem azbestu
Organizační a legislativní opatření mohou výrazným způsobem snížit expozici populace
azbestu. Lze očekávat pozitivní dopad na úroveň environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty a v dlouhodobém horizontu se může pozitivně projevit v ochraně zdraví a k snížení
kontaminace pracovního i životního prostředí. Především opatření, která vedou k vypracování
správnému nakládání s odpady s azbestem u obyvatel.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Administrativní opatření, která by měla vést ke snížení možné expozice lidí odpady s obsahem
přírodních radionuklidů. Opatření povedou k cílené kontrole těchto komodit odpadů a to ve
spolupráci se SUJP. Provádění navrhovaných opatření se v dlouhodobém horizontu může
pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí i ochraně populace.
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Z provádění navrhovaného opatření vyplývá omezení znečištění rozložitelnými odpady. Obecně
se jedná o podporu a rozvoj systému sběru vedlejších produktů živočišného původu
a biologicky rozložitelného odpadů z kuchyní a stravoven. Opatření se zaměřují i na podporu
a rozvoj zařízení pro jejich zpracování. Opatření definovaná v rámci této kapitoly lze považovat
za aktivity s pozitivním dopadem na jednotlivé složky životního prostředí za předpokladu,
že bude nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a s vedlejšími
produkty živočišného původu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1069/2009.
Opatření a zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Jedná se převážně o administrativní zásady bez přímé identifikace vlivů na jednotlivé složky
životního prostředí. Uvedené zásady úzce souvisí s evropskou legislativou. Přeshraniční
přeprava odpadů respektuje základní zásadu zákaz dopravy odpadu do ČR za účelem jejich
odstranění a odpad vzniklý v ČR se přednostně využíván na území našeho státu a tím
minimalizuje zátěž životního prostředí. Zásada, která tato kritéria nesplňuje a nelze s ní
souhlasit je dovoz kalů ze zahraničních čistíren odpadních vod za účelem jejich přímého využití
k rekultivaci nebo ke kompostování. Tento způsob dovozu kalu přináší přímá rizika
pro pracovníky, kteří s ním nakládají, pro obyvatelstvo i kontaminaci životního prostředí.
Deklarované kontroly kalů nejsou možné a nezajišťují v době stále se zvyšujících biologických
rizik dostatečnou ochranu zdraví a životního prostředí. Zásadu nelze doporučit.
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Navrhované opatření může zvýšit efektivitu nakládání s odpady. Dodané podklady neumožňují
hodnotit jednotlivé záměry způsobem, odpovídajícím standardnímu hodnocení zdravotních
rizik konkrétní projektové dokumentace záměru. U navrhovaných staveb nebo systému
nakládání s odpady nelze určit potencionální rizika a pouze velmi orientačně lze na základě
expertního odhadu komentovat potenciální vlivy na zdraví. U předpokládaných staveb lze
pouze velmi orientačně na základě expertního odhadu komentovat potenciální konflikty
záměru s ochranou zdraví. Nelze odhadnout počty ovlivněných obyvatel, které jsou podstatnou
informací pro vyhodnocení. Toto hodnocení bude především předmětem krajských POH.
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Závěr
POH ČR je prioritně určen pro prevence vzniku odpadu a stanovení trendů odpadového
hospodářství, které by měly směřovat jednak ke snižování množství vznikajících odpadů,
ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na životní prostředí
a zdraví obyvatel a k používání technologií pro nakládání s odpady s minimálními riziky
pro zdraví a životní prostředí. Jako součást prevence je pojímáno rovněž opětovné využití
výrobků a příprava k němu. POH ČR se netýká pouze sektoru nakládání s odpady, ale rovněž
celého hospodářství, poskytovatelů služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé spotřeby
respektive celé společnosti. Tento rozměr je zapotřebí vnímat při hodnocení cílů, opatření
a zásad, která mají vést k činnostem nakládání s odpady z pohledu vývoje a kontroly v letech
2015 – 2024. V kontextu k životnímu prostředí lze usuzovat, že jejich provádění povede
k pozitivním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví. Jejich
provádění povede k pozitivnímu trendu snižování tlaku odpadového hospodářství
na kvalitativní charakteristiky životního prostředí a úroveň veřejného zdraví.


Z hlediska ochrany zdraví je nutné vypustit zásadu K ze zásad Opatření a zásady
pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů Zásada,
která tato kritéria nesplňuje a nelze s ní souhlasit je dovoz kalů ze zahraničních čistíren
odpadních vod za účelem jejich přímého využití k rekultivaci nebo ke kompostování.
Tento způsob dovozu kalu přináší přímá rizika pro pracovníky, kteří s ním nakládají,
pro obyvatelstvo i kontaminaci životního prostředí. Deklarované kontroly kalů
nejsou možné a nezajišťují v době stále se zvyšujících biologických rizik dostatečnou
ochranu zdraví a životního prostředí. Zásadu nelze doporučit.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 167

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Netechnické shrnutí výše uvedených údajů

13. Netechnické shrnutí výše uvedených údajů
13.1 Obecná charakteristika
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 stanoví v souladu s principy
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
POH ČR 2015 – 2024 se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů
vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
POH ČR 2015 - 2024 je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového
hospodářství krajů. Závazná část POH ČR 2015 – 2024 je taktéž závazným podkladem
pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé
strategie rozvoje odpadového hospodářství. POH ČR je zpracován na dobu 10 let tj. v délce
implementační periody 2015 až 2024 a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně
podmínek, na jejichž základě byl zpracován (např. nová právní úprava v oblasti nakládání
s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně stanovení
nových cílů nebo redefinice stávajících cílů a opatření).
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 navazuje na předchozí Plán odpadového
hospodářství ČR 2003 – 2013 (který byl prodloužen do konce roku 2014). Závaznou část Plánu
odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.

13.2 Průběh posuzování
Procedura strategického posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí probíhá
v dikci Ministerstva životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem
pro vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí. Zapojení dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků,
veřejnosti, nevládních organizací a zájmových skupin probíhá v souladu s obligatorními kroky,
definovanými zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění.
• Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo příslušným úřadem zveřejněno 23. 05. 2014. Oznámení
bylo v souladu s požadavkem § 10c odstavce 2 citovaného zákona příslušným úřadem
zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k jejich
vyjádření. Možnost zaslání písemného vyjádření měla samozřejmě i veřejnost, nevládní
organizace a zájmové skupiny.
• Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 30. 05. 2014 zveřejněním informace o oznámení
koncepce. Oznámení bylo rovněž zveřejněno v rámci Informačního systému SEA.
Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě celkem 29 písemných vyjádření
od různých subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity
jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení.
• Závěr zjišťovacího řízení byl Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA vydán dne 4.7.2014 a zveřejněn
v rámci Informačního systému SEA byl 7.7.2014
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• Dne 17. 10. 2014 byl Ministerstvu životního prostředí ČR, jako příslušnému úřadu předložen
návrh koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 včetně Vyhodnocení
ve smyslu § 10 f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění.

Realizace posouzení vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní
prostředí byla provedena v plném souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném zněni. V rámci posouzení byl metodicky využit podklad
Metodika posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (MŽP, edice Planeta 7/2004).
Integrální součásti vyhodnocení vlivů na životní prostředí a, to i na základě definovaného
Závěru zjišťovacího řízení, je vyhodnocení vlivů na soustavu lokalit Natura 2000, které bylo
zpracováno osobou s příslušnou autorizací (Mgr. Stanislav Mudra).
Z hlediska posouzení se SEA tým pohyboval na dvou úrovních míry podrobnosti. Pro obecnou
úroveň hodnocení byl zkoumán soulad navrhovaných cílů, zásad a opatření s referenčními cíli
ochrany životního prostředí. Druhou úrovní bylo provedení posouzení vlivu provádění dané
koncepce na jednotlivé složky životního prostředí. Konkrétně byly zvažovány možné vlivy na:
 vlivy na ovzduší;
 vlivy na klima;
 vlivy na vodu;
 vlivy na horninové prostředí a půdu;
 vlivy na flóru, faunu a ekosystémy;
 vlivy na lesy a zemědělské kultury;
 vlivy na krajinu;
 vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo;
 vlivy na historické a kulturní hodnoty;
 vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu;
 vlivy na funkční využití území;
 využívání energetických a surovinových zdrojů.
V souladu s požadavky legislativy, respektive Závěry zjišťovacího řízení bylo rovněž provedeno
vyhodnoceni vlivů na veřejné zdraví (MUDr. Magdalena Zimová, CSc.).
Hodnocení SEA Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 vycházelo především
z podkladových materiálů obsažených v samotném koncepčním dokumentu společně
se souvisejícími materiály, které byly poskytnuty předkladatelem POH ČR 2015 - 2024. Tyto
dokumenty byly obohaceny o vlastní analýzy a dílčí expertízy zpracované SEA posuzovatelem.

13.3 Problémy při shromažďování údajů
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je ryze preventivním koncepčním
dokumentem, který ve své návrhové části nemá definované body zakládající realizaci
konkrétních projektů, což ovšem neznamená, že v důsledku realizace jednotlivých
navrhovaných cílů, zásad a opatření nebudou projekty realizovány. Při současném detailu
zpracování Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 nelze vyvozovat ani rámcové
parametry těchto možný projektů, čili s přihlédnutím k současné míře poznání je nelze detailně
hodnotit.
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Vyhodnocení vlivů POH ČR 2015 -2024 na životní prostředí, bylo spojeno s celou řadou obtíží,
vyplývajících ze specifického charakteru hodnocené koncepce. Zásadním problémem
při formulování přístupu k hodnocení SEA POH ČR 2015 -2024 je nedostatečná hierarchická
provázanost cílů, opatření a zásad. V hodnoceném dokumentu není dostatečně vysvětlen
princip aplikace zásad při realizaci cílů a opatření POH ČR 2015 -2024 a míra jejich závaznosti.

13.4 Shrnutí výsledků vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí
a veřejné zdraví
Z hlediska posouzení vlivů provádění jednotlivých navrhovaných cílů, zásad a opatření
na životní prostřední lze konstatovat, že jsou svojí konstrukcí spíše proaktivní a v rámci jejich
realizace by mělo docházet k pozitivním dopadům na jednotlivé složky životního prostředí
a veřejné zdraví. V mnohých případech se jedná spíše o nepřímé pozitivní dopady, které jsou
základem k následné iniciaci přímých pozitivních dopadů. V důsledku provádění koncepce lze
očekávat i kumulace pozitivních přímých i nepřímých dopadů napříč navrhovanými cíli,
zásadami a opatřeními i návaznosti na další platné či připravované koncepce (např. krajské
POH).
Z hlediska efektivnosti a dosažení maximálního užitku provádění koncepce bude záležet
na kvalitě a vedení informačních kampaní, které budou sehrávat roli osvěty v rámci prevence
vzniku odpadů správného nakládání s odpady a tudíž i omezení jeho produkce.
V navrženém souhlasném znění stanoviska Ministerstva životního prostředí jsou navrženy
následující podmínky, pro realizaci POH ČR 2015 - 2024:


Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit,
jež budou naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce,
respektovat a dodržovat doporučení pro předcházení, snížení či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.



Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit,
jež budou naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce,
respektovat a dodržovat výběrová kritéria pro výběr projektů.



Důsledně uplatňovat formulované zásady při realizaci jednotlivých opatření, ať už na
úrovni plánovací, tak i realizační prostřednictvím jednotlivých záměrů při dodržení
odpovídající časové a hierarchické návaznosti.



Nutnost včas posoudit v procesu EIA jednotlivé záměry (stavby), které budou
navrhovány v důsledku provádění navrhovaných cílů, zásad a opatření Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024.



V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady, kategorie jiné využití odpadů předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití těch odpadů, u kterých to
z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné.



Vypustit zásadu K „ Přeshraniční přeprava kalů pocházejících ze zahraničních čistíren
odpadních vod za účelem výroby kompostu a následné rekultivace v ČR nebo
za účelem přímého použití kalů k rekultivaci se může povolit pouze v případě, pokud
jsou tyto kaly stabilizované, hygienizované a prokazatelně bez nebezpečných
vlastností“ ze skupiny Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu
a vývozu odpadů.
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U záměrů, které budou navrhovány na základě provádění koncepce, musí být důsledně
postupováno v souladu s ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.



Každý záměr, který bude na základě Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
realizován bude respektovat ochranu území evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí soustavy lokalit Natura 2000. Při možných variantách vždy preferovat variantu
mimo lokality soustavy Natura 2000. Konečný návrh řešit v dohodě s příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny.
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14. Souhrnné vypořádání vyjádření obdržených ke koncepci z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví

14.1 Vypořádání doporučení definovaných v Závěru zjišťovacího řízení k oznámení koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Jednotlivé
body ZZR

1.

2.

3.

4.

5.

Znění bodů

Vypořádání jednotlivých bodů Závěru zjišťovacího řízení

Vyhodnotit, zda je POH ČR v souladu s relevantními
celostátními koncepcemi (např. Aktualizace Státní politiky
životního prostředí ČR 2012 - 2020, Strategie ochrany
biologické rozmanitosti ČR, Aktualizace Státního programu
ochrany přírody a krajiny ČR, Strategie udržitelného rozvoje
ČR, Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR, Strategie
regionálního rozvoje ČR na období 2014-2020, Strategie
ochrany klimatického systému Země v ČR, Národní program
snižování emisí ČR, Státní program environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR).
Vyhodnotit, zda je POH ČR v souladu se Surovinovou
politikou v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů ČR,
s Politikou druhotných surovin, se Státní energetickou
koncepcí, Programem předcházení vzniku odpadů ČR.
Vyhodnotit, do jaké míry je POH ČR v souladu s
relevantními evropskými strategiemi (např. Sdělení
Evropské komise “Evropa 2020“, Plán pro Evropu účinněji
využívající zdroje, Environmentální akční plán apod.).
Vyhodnotit, zda POH ČR zohledňuje cíle a opatření Národní
strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí
Zdraví 2020 a Dlouhodobého programu zlepšování
zdravotního stavu obyvatelstva ČR – Zdraví pro všechny
v 21. století.
Vyhodnotit, zda a jak POH ČR přispívá k řešení stávajících
problémů životního prostředí tak, jak jsou uvedeny
v oznámení koncepce.

V rámci analýzy zaměření jednotlivých strategických, hlavních a dílčích cílů společně
s analýzou zaměření navrhovaných zásad a opatření Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 – 2024 bylo zjištěno, že jejich definování je v souladu s relevantními celostátními, či
krajskými koncepčními dokumenty. Soulad s uvedenými koncepčními dokumenty je uveden
v příslušné kapitole.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Součástí návrhové části Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je i Program
předcházení vzniku odpadů, čili je jeho integrální součástí. Vazby a soulad na ostatní
uvedené koncepční dokumenty jsou uvedeny v příslušné kapitole.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 vznikal na základě metodického návodu
Evropské komise pro sestavení plánu („Preparing Waste Management Plan –
A Methodological Guidance“), který byl vydán v červnu 2012, čilii jeho příprava byla od
samého počátku spjata se stežejními evropskými strategiemi s jejichž cíle je v souladu.
Vyhodnoceno v rámci kapitoly 12. Vliv koncepce na veřejné zdraví.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je schopen přispívat k řešení problémů
životního prostředí, tak jak byly uvedeny v oznámení koncepce. Vyhodnocení a soulad je
uveden v kapitole 6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
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6.

7.

8.

9.

10.

Vyhodnotit na úrovni odpovídající POH ČR vliv na zvláště
chráněná území (dále jen „ZCHÚ“) kategorie NP, CHKO,
NPR a NPP tzn., zda koncepce respektuje limity využití
území, respektive základní ochranné podmínky dané
zákonem č. 114/1992 Sb. a bližší ochranné podmínky dané
zřizovacím předpisem dotčených ZCHÚ, zhodnotit možný
vliv realizace na úroveň biodiverzity; s ohledem na uvedené
vyhodnotit návrh opatření k předcházení, snížení nebo
kompenzaci negativních vlivů na ZCHÚ a dále porovnání
a vyhodnocení případných variant řešení ve vztahu
k zájmům ochrany přírody a krajiny.
Vyhodnotit, zda a jak jsou v koncepci POH ČR zohledněny
principy ochrany zemědělského půdního fondu (dále též jen
„ZPF“), zejména s ohledem na zábory kvalitní zemědělské
půdy a do jaké míry koncepce vytváří podmínky
pro omezení záboru půdy a volné krajiny.
V souvislosti s realizací opatření posoudit na úrovni
zpracované POH ČR možné vlivy této koncepce
na zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkcí
lesa, významné krajinné prvky, přírodní parky a estetickou
hodnotu krajiny, povrchové vody včetně podzemních útvarů
a změnu vodního režimu toků včetně vlivů na druhovou
diverzitu.
Při stanovení kritérií pro výběr projektů maximálně
zohlednit podporu ochrany přírody a krajiny, ochranu
lidského zdraví a přednostní využívání brownfields.
V případě, že jsou v koncepci POH ČR konkrétní investiční
záměry uvedeny a lokalizovány, vyhodnotit, zda
je zohledněn ekologický potenciál a ekologické zatížení
příslušného regionu a přírodní hodnoty krajiny, a to ve
smyslu zlepšování, respektive nezhoršování stávajícího
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krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných, pozitivních a
negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí, včetně přílohy k ní
spojené.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je koncepční dokument bez detailního
územního průmětu. Je připravován pro působnost v rámci celé České republiky.
Prováděním navrhovaných cílů zásad a opatření bude vznikat rámec pro realizaci
konkrétních projektů, avšak na základě detailu současné strategické plánovací úrovně
nejsme schopni dospět ani k rámcové lokalizaci. Vše bude záležet na v budoucnu
provedených analýzách potřeb v rámci odpadového hospodářství atd. Ekologický potenciál
u podporovaných projektů bude zohledněn jednak důsledným postupem dle zákona č.
100/2001 Sb., (na projektové úrovni), a také díky kapitole 11. Stanovení indikátorů (kritérií)
pro výběr projektů.

Bylo zajištěno v rámci kapitoly 11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektů (Dojde
v rámci realizace projektu k záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa či půdy
zemědělského půdního fondu první, popřípadě druhé třídy ochrany?).

Kritérium případného vlivu na půdu a současně případného vlivu na zemědělské kultury,
lesní společenstva, krajinu, dimenzi krajinného rázu a povrchové a podzemní vodní útvary
bylo součástí detailního vyhodnocení viz příloha tohoto dokumentu.

Bylo zohledněno, viz kapitola 11. Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr projektů.

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 je koncepční dokument bez detailního
územního průmětu. Je připravován pro působnost v rámci celé České republiky.
Prováděním navrhovaných cílů zásad a opatření bude vznikat rámec pro realizaci
konkrétních projektů, avšak na základě detailu současné strategické plánovací úrovně
nejsme schopni dospět ani k rámcové lokalizaci. Vše bude záležet na v budoucnu.
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stavu.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Stanovit podmínky a limity pro navrhovaná opatření
k zajištění ochrany a eliminaci negativních vlivů na přírodu
a krajinu včetně lokalit soustavy Natura 2000.

Provést zhodnocení koncepce POH ČR z hlediska vlivů
na veřejné zdraví ve smyslu přílohy č. 9 zákona
o posuzování vlivů na životní prostředí se zaměřením
zejména na problematiku hluku a ovzduší. Posoudit, zda
koncepce POH ČR přispěje k odstraňování příčin staré
hlukové zátěže obyvatelstva.
Vyhodnotit, zda koncepce POH ČR ovlivní stávající imisní
zatížení ovzduší, doplnit údaje týkající se pachových látek,
rizika imisí suspendovaných částic PM10, PM2,5, oxidu
dusičitého, oxidu uhelnatého, benzo-a-pyrenu apod.
Posoudit možné kumulativní vlivy na životní prostředí
a veřejné zdraví s jinými koncepcemi a synergické vlivy
navrhovaných strategických, hlavních a dílčích cílů.
Stanovit kritéria pro výběr podporovaných projektů
s vyšším pozitivním vlivem na stav životního prostředí.
Vyhodnotit a vypořádat závěr zjišťovacího řízení a všechna
vyjádření, která MŽP obdrželo v průběhu zjišťovacího
řízení.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

provedených analýzách potřeb v rámci odpadového hospodářství atd. Ekologický potenciál
u podporovaných projektů bude zohledněn jednak důsledným postupem dle zákona č.
100/2001 Sb., (na projektové úrovni), a také díky kapitole 11. Stanovení indikátorů (kritérií)
pro výběr projektů.
Bylo vypracováno samostatné hodnocení vlivů na území soustavy Natura 2000
autorizovanou osobou. Zmírňující opatření, respektive doporučení byla definována v rámci
kapitoly 7. Plánovaná opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce a současně byla
definována environmentální kritéria pro výběr projektů viz kapitola 11. Stanovení
indikátorů (kritérií) pro výběr projektů.
Bylo vypracováno samostatné hodnocení vlivů v rámci kapitoly 12. Vlivy koncepce na
veřejné zdraví.

Provádění koncepce má potenciál uvedené imisní zatížení zlepšit.

Posouzeno v rámci kapitoly 6. Závažné vlivy (včetně sekundárních, synergických,
kumulativních, krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a přechodných,
pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných variant koncepce na životní prostředí včetně
k ní náležící přílohy tohoto dokumentu.
Tyto kritéria jsou definovaná v rámci kapitoly 11 Stanovení indikátorů (kritérií) pro výběr
projektů.
Akceptováno.
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14.2 Vypořádání písemných vyjádření ze strany DSÚ, DÚSC, NGO a veřejnosti k oznámení koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 2024
V tabulce jsou uvedeny jen subjekty, které uplatnily relevantní připomínky ke koncepci a požadavky na její vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.
Z důvodu zachování maximální vazby mezi připomínkami a jejich vypořádáním jsou stručné popisy připomínek maximálně autentické s původním textem
a to i za předpokladu, že byly formulovány nevhodným (neadekvátním) formátem (obsahem a názvoslovím). V rámci Souhrnného vypořádání vyjádření
je pracováno s těmi připomínkami, které se vztahují k předmětné koncepci Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024.
Subjekt
1. Správa chráněné krajinné
oblasti Český les
2. Správa chráněné krajinné
oblasti Kokořínsko

3. Správa chráněné krajinné
oblasti Moravský kras

Připomínky
Správa CHKO Český les nemá v této fázi k návrhu koncepce
Plánu odpadového hospodářství České republiky připomínky.
Správa nemá k výše uvedenému oznámení koncepce (Plán
odpadového hospodářství ČR) žádné zásadní připomínky.
Povaha tohoto dokumentu je ryze strategická, bez průmětu do
konkrétního území. V obecné rovině tak nebyl zjištěn žádný
výrazný rozpor mezi zájmy ochrany přírody a uvedenou
koncepcí.
1.
Bylo by dobré se zaměřit na to, zda realizace koncepce přinese
občanům a firmám jasný přehled, jak a kde se odpadu legálně
zbavovat a v případě jednotlivých občanů, zda bude realizace
koncepce pro občana finančně co nejméně zatěžující. To vše
z toho důvodu, aby se subjekty zbavující odpadu nemohly
vymlouvat na neinformovanost, nedostupnost míst sběru
a likvidace odpadů.

Vypořádání
Bez komentáře.
Bez komentáře.

1.
Vysvětleno
Informovanost občanů a firem je řešena v rámci opatření
„Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní
účastníky obecního systému nakládání s komunálními odpady
o způsobech a rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání
s dalšími složkami komunálních odpadů. Součástí jsou také
informace o možnostech prevence a minimalizace vzniku
komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně zveřejnit
kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.“
Informovanost občanů je taktéž zahrnuta mezi cíle v oblasti
předcházení vzniku odpadů.

2.
Pro část populace mohou být nízké příjmy důvodem
pro nelegální likvidaci domácího odpadu (komunální, zahradní
a drobný stavební odpad). Rovněž dostupnost sběrných dvorů
v řadě obcí či osad je problém, nejsou všude. Problém

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2.
Vysvětleno
Mezi hlavní priority POH patří „optimalizace veškeré činnosti
v odpadovém hospodářství, s ohledem na vynaložené náklady
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také působí uzavřenost sběrných dvorů jen pro místní občany
s trvalým bydlištěm v dané obci nebo rozdíl ve zpoplatnění
odpadu ve sběrném dvoře: místní zdarma a cizí za poplatek.

a ekonomickou a sociální udržitelnost“. Dostupnost a rozmístění
míst na odkládání odpadu je řešena v rámci opatření „Důsledně
kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.“
A „Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s KO
a jeho kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.“
V rámci priorit POH je pozornost soustředěna na rozvoj
infrastruktury OH (budování nových, modernizace stávajících
zařízení) tak, aby byla přístupná pro obyvatele ČR.
Budování sběrných dvorů bylo významně podporováno
z prostředků EU (OPŽP 2007-2013). V novém OPŽP 2014-2020
je rovněž uvažováno s dalším zlepšováním stávajícího stavu.

4. Správa chráněné krajinné
oblasti Orlické hory

3.
Doporučujeme: každá obec sběrný dvůr, každá osada sběrný
kout (papír, plasty, sklo), sběrné dvory odběr domácího odpadu
od občanů zdarma bez ohledu na místo bydliště, v případě
3
stavebního odpadu od občanů do objemu 1 m /týden také
zdarma.

3.
Vysvětleno
Budování sběrných dvorů bylo významně podporováno
z prostředků EU (OPŽP 2007-2013). V novém OPŽP 2014-2020
je rovněž uvažováno s dalším zlepšováním stávajícího stavu.
Konkrétní nastavení fungování sběrných dvorů musí odpovídat
potřebám obcí, které je většinou provozují.

4.
Koncepce by měla jasně stanovit zacházení s odpadními vodami
z
domácností.
Stanovení
nejohroženějších
a nejpoškozovanějších míst v ČR, kam je třeba přednostně
směřovat příjem financí na nové kanalizace a ČOV. Čerpání
financí co nejvíce usnadnit.

4.
Vysvětleno
Nakládání s odpadními vodami spadá pod působnost zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách a není tedy v rámci této koncepce
řešeno.

Z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny na území Správy
CHKO Orlické hory není třeba předloženou koncepci dále
posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí, v platném znění.

Bez komentáře.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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5. Správa chráněné krajinné oblasti
Slavkovský les

1.
Z analytické části POH ČR, vyplývá, že kapacita zařízení
pro úpravu odděleně sbíraných odpadů je v současné době
v ČR dostatečná, ale nevyhovuje jejich lokalizace. S rozvojem
tříděného sběru je však nutné počítat s tím, že v rámci regionu
budou vznikat nová spíše velkokapacitní zařízení, a rovněž bude
nutné rekonstruovat a rozšiřovat stávající zařízení. POH ČR,
však nenavrhuje, ve kterých regionech je nutné současná
zařízení doplnit, a která rekonstruovat.

1.
Vysvětleno
V kapitole 3.4 „Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání
s odpady“ je určen postup při plánování rozmístění nových kapacit
pro zpracování odpadů následovně:
„Kraj si systémově stanoví primární potřeby a kapacity zařízení
pro nakládání s odpady a jejich využívání na svém území ve vazbě
na odpadové hospodářství a aktuální stav plnění cílů POH ČR
a POH kraje.“
Kraje při analýze zařízení na svém území mohou postupovat
ve spolupráci s MŽP.
Tato skutečnost je předpokladem pro efektivní směřování veřejné
podpory na rozvoj zařízení pro nakládání s odpady, či jiných aktivit
odpadového hospodářství.
Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH ČR a POH krajů bude
síť zařízení k nakládání s odpady optimálně nastavena
jak z celostátního, tak z regionálního hlediska, ve vztahu k plnění
plánů odpadového hospodářství.“

2.
POH ČR navrhuje obecně potřebu rozvoje infrastruktury
zařízení pro nakládání s odpady a to včetně nových systémů
sběru a dalšího nakládaní s odpady a vznik nových technologií,
které však POH ČR dále nespecifikuje.

2.
Vysvětleno
Na úrovni koncepčního dokumentu je takováto formulace
dostatečná. Rovněž mezi cíli v oblasti předcházení vzniku odpadů
je uváděna podpora nízkoodpadových a inovativních technologií
a zvýšit úlohu výzkumu v oblasti předcházení vzniku odpadů. Není
účelem specifikovat veškeré nové technologie.

3.
Odstraňovaní starých ekologických zátěží, jež lze považovat
závažnou kontaminaci horninového prostředí, podzemních
nebo povrchových vod, ke které došlo nevhodným nakládáním
s nebezpečnými látkami v minulosti (zejména se jedná o ropné

3.
Vysvětleno
Odstraňování starých ekologických zátěží je financovány zejména
z prostředků stávajícího OPŽP 2007-2013 a předpokládá se i další
financování v rámci nového OPŽP 2014-2020.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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látky, pesticidy, PCB, chlorované a aromatické uhlovodíky,
těžké kovy apod.). V opatřeních POH, není jasně specifikováno,
jakým
způsobem
budou
tyto
zátěže
odhalovány
a odstraňovány.
4.
POH ČR, nespecifikuje, jak bude probíhat nakládání s kaly
z čistíren odpadních vod, s odpadními oleji a dalšími vybranými
odpady vypouštěnými do vodního prostředí.

4.
Vysvětleno
Dle platné legislativy není s uvedenými odpady možno nakládat
popsaným způsobem - vypouštění do vodního prostředí. Nakládání
s kaly z čistíren odpadních vod, s odpadními oleji je specifikováno
v kapitolách 3.3.1.7 Kaly z čistíren komunálních odpadních vod,
3.3.1.8 Odpadní oleje a rovněž v dalších kapitolách týkajících
se nebezpečných odpadů.

5.
POH ČR, neanalyzuje následující odbyt vzniklé biomasy
z podporovaného kompostovaní biologicky rozložitelných
komunálních odpadů (bio-odpady, kuchyňské odpady,
zemědělské odpady atd.).

5.
Vysvětleno
V POH kapitole 3.3.1.3. je uvedeno opatření pod písm. n):
„Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce
k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými
z odpadů, která splňují kvalitativní požadavky na běžná hnojiva.“
Podrobně může být daná problematika řešena v dalších
navazujících analýzách jednotlivých specifických odpadových toků.

6.
Při realizaci cílů POH ČR se především muže zvyšovat tlak
na využívání území pro zařízení na zpracování a uložení
odpadů, budování s tím související infrastruktury, zvýšení
dopravy při převozu odpadů apod. To může vést k záborům
a degradaci stanovišť a biotopů chráněných druhů a samotných
lokalit soustavy Natura 2000. Stav předmětu ochrany v EVL a
PO a jejich celistvost mohou být obecně ovlivněny, jak
nakládáním s odpady přímo na jejich území, tak nepřímým
působením v jejich okolí (např. při energetickém využívání
odpadů spalováním, v důsledku úniku nebezpečných látek
z nedostatečně zabezpečených zařízení, při dopravě odpadu

6.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 se zaměřuje i na
podporu budování související infrastruktury pro třídění, recyklaci a
odstraňování odpadu. Avšak při detailu strategické úrovně není
znám územní průmět či konkrétní kapacity potencionálně
podporovaných zařízení. Toto všechno bude známo až
v navazujících stupních projektové přípravy, kdy bude důsledně
uplatňován postup v souladu s §§ 45i a 45h zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, stejně tak postup
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Tento postup by měl
garantovat, že realizací nebude docházet k degradaci stanovišť a

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 178

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Souhrné vypořádání obdržených vyjádření a podmínek ze závěru zjišťovacího řízení

6. Správa chráněné krajinné oblasti
Třeboňsko

apod.). Zároveň může docházet k potenciálním negativním
kumulativním vlivům na lokality Natura 2000 v součtu projektů
a záměrů v konkrétním území.

biotopů chráněných druhů a lokalit soustavy Natura 2000, stavu
předmětu ochrany EVL a PO a jejich celistvosti nad obecně
akceptovatelnou úroveň.

7.
Správa navrhuje, aby v rámci posouzení koncepce byly
zpracovány zásady pro nakládání s odpady ve specifických
podmínkách zvláště chráněných území a lokalit soustavy
Natura 2000. V těchto územích by mělo být nakládáno
jen s odpady zde vzniklými a to nejšetrnějším a nejméně
rizikovým způsobem, využívání nebo odstraňování těchto
odpadů by mělo být prováděno mimo tyto lokality. Při realizaci
konkrétních projektů je nezbytné vyloučit nebo minimalizovat
možné nežádoucí vlivy na životní prostředí, včetně lokalit
soustavy Natura 2000.
Vzhledem k významu a komplexnosti připravované koncepce
„Plán odpadového hospodářství ČR“ a k dosavadní malé
konkrétnosti navrhovaných priorit, cílů a opatření v rámci
uvedených
v oznámení
doporučujeme
zaměřit
se při posuzování vlivů této koncepce na ŽP mimo jiné na tyto
aspekty:
1.
Slučitelnost cílů a opatření (aktivit) POH ČR s posláním
velkoplošných zvláště chráněných území (VZCHÚ), s jejich
legislativním vymezením, s jejich předměty a cíli ochrany
(v případě CHKO zejména přírodní hodnoty, přirozené funkce
krajiny a krajinný ráz), s dalšími ochrannými národními
i mezinárodními statuty a s platnými plány péče CHKO. Bude
tedy záležet na konkrétních záměrech, které budou v rámci
jednotlivých opatření realizovány, na jejich lokalizaci
a charakteru.
2.
Ochrana volné krajiny před umísťováním nových provozoven a
závodů na zpracování odpadů, které lze variantně realizovat

7.
Vysvětleno/neakceptováno
Minimalizace vlivu na životní prostředí je v obecné rovině
opakovaně uvedena v cílech i prioritách POH. U konkrétních
záměrů je třeba se na tento aspekt soustředit ve vazbě
na specifické potřeby jednotlivých lokalit.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1.
Definované cíle a opatření přispějí při jejich naplňování k nižším
nárokům na zábor území (nižší spotřeba primárních surovin,
přerušení podpory skládkování odpadů) a snížení rizika
kontaminace složek životního prostředí s ohledem na snižování
rizika nakládání s odpady a likvidace starých zátěží. Jednotlivé
záměry budou posouzeny z hlediska jejich vlivu na životní prostředí
především v procesu EIA.
2.
Ochrana volné krajiny před umísťováním nových provozoven a
závodů na zpracování odpadů a před neodůvodněným zakládáním
nových skládek, kompostáren, bioplynových stanic, provozoven
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7. Správa chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy

mimo CHKO. Dále před neodůvodněným zakládáním nových
skládek, kompostáren, bioplynových stanic, provozoven
technických služeb a jiných zařízení určených k nakládání
s odpady a také s tím spojeným umisťováním technické
infrastruktury.

technických služeb a jiných zařízení určených k nakládání s odpady
a také s tím spojeným umisťováním technické infrastruktury je
stanovena například prostřednictvím dodržováním hierarchie
nakládání s odpady, podporou způsobů nakládání s odpady, které
využívají odpady jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány
primární přírodní surovinami.

3.
Nakládání s odpady na území CHKO vychází z § 26 odst. 1 písm.
a) a odst. 2 písm. d) zákona č. 114/1992 sb., a dále
na zpracování odpadu v místě jeho vzniku, tedy, že není možné
dovážet a zpracovávat na území CHKO jiné odpady než ty, které
na jeho území vznikly.
4.
Možné přímé i nepřímé negativní vlivy navrhovaných nových či
upravovaných aktivit na druhy ptáků, které jsou předmětem
ochrany v PO Třeboňsko, a na jejich biotopy a rovněž na druhy
rostlin a živočichů a přírodní stanoviště, která jsou předmětem
ochrany v EVL na území a v působnosti CHKO Třeboňsko.
Z hlediska ochrany přírody krajiny je třeba zodpovědně vybírat
vhodné lokality pro umístění příslušných provozů. Nevhodným
situováním velkých zařízení, popřípadě jejich oplocováním
může dojít ke snížení migrační propustnosti území a ovlivnění
biodiverzity. Je třeba korigovat umístění a výstavbu nových
zařízení, které svými rozměry mohou narušovat krajinný ráz.
Tyto negativní vlivy je nutné eliminovat už na projektové
úrovni.
Zejména je třeba minimalizovat zásahy do zvláště chráněných
území (ZCHÚ) a území soustavy Natura 2000 a hledat optimální
řešení tak, aby nedocházelo k negativnímu ovlivnění
biodiverzity, např. znečištěním ovzduší a vody.

3.
Akceptováno, vychází z platné legislativy. Bude zohledněno v rámci
navazujících plánovacích a povolovacích procesů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

4.
Vyhodnoceno v rámci posouzení vlivů na soustavu lokalit Natura
2000.

Akceptováno
Při detailu strategické úrovně není znám územní průmět či
konkrétní kapacity potencionálně podporovaných zařízení. Toto
všechno bude známo až v navazujících stupních projektové
přípravy, kdy bude důsledně uplatňován postup v souladu s §§ 45i
a 45h zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
v platném znění, stejně tak v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění. Tento
postup by měl garantovat, že realizací nebude docházet
k degradaci stanovišť a biotopů chráněných druhů a lokalit
soustavy Natura 2000, stavu předmětu ochrany EVL a PO a jejich
celistvosti nad obecně akceptovatelnou úroveň.
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8. Český báňský úřad

9. Česká inspekce životního
prostředí

1.
Doporučujeme se zaměřit na problematiku eliminace hluku
v obydlených oblastech, kde je vysoké zatížení obyvatel.

1.
Navrhovaná koncepce nemá detailní územní průmět, čili
z konstrukce cílů, zásad a opatření nelze identifikovat, lokality, kde
by případně mohly být umístěny koncepcí podporované záměry.
Problematika eliminace hluku bude řešena v navazujících stupních
projektové přípravy v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o
posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

2.
Taktéž doporučujeme zpracovat (současný návrh toto neuvádí)
využívání těžebních odpadů v národním hospodářství
a eliminovat tak vznik dalšího nevyužívaného materiálu.

2.
Vysvětleno
POH ve svých hlavních zásadách opakovaně zdůrazňuje potřebu
podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady
jako zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární suroviny.
Odpady vznikající z těžby je již nyní možno využívat po splnění
všech legislativních požadavků. Není nutno stanovat
pro ně specifický cíl.
1.
Vysvětleno
V druhé větě textu mělo být uvedeno „Největší podíl (50%) lesů
má ve správě státní podnik Lesy České republiky.“ Informace
v tabulce č. 20 je správná.

1.
Na straně 73 ve druhém odstavci se píše: „ V současné době
vlastní 40% všech lesů v České republice města, obce, lesní
družstva obcí a soukromí majitelé. Největší podíl (60%) lesů má
ve správě státní podnik Lesy České republiky.“ Toto ale koliduje
s údaji v přiložené tabulce č. 20. Lesy ČR mají ve správě 50%,
stát jako celek má 60% lesů ve svém vlastnictví.
2.
Na straně 74 v posledním odstavci nerozumíme této větě:
Výrazné zlepšení defoliace bukových porostů bylo způsobeno
regenerací korun poškozených ve velkém rozsahu v roce 2011
podzimním a jarním mrazem.“ Zřejmě tady na úbytek defoliace
buků mělo špatné počasí pozitivní vliv tím, že u buků následně
proběhla regenerace. Dále je však uvedeno: „Na mírné zhoršení
defoliace u jehličnanů měl pravděpodobně také vliv nepříznivý
průběh počasí.“ Otázkou je, že na buky mělo špatné počasí
pozitivní vliv a na jehličnany negativní? Proč je ve větě použito

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2.
Vysvětleno
Správná citace věty je „ Výrazné zlepšení defoliace bukových
porostů bylo způsobeno regenerací korun poškozených ve velkém
rozsahu v roce 2011 pozdním jarním mrazem.
Jak je uvedeno dále v textu u jehličnanů působily negativně vyšší
teploty a nízké srážky.
Všechny informace pocházejí z publikace „Zpráva o stavu lesa

Stránka 181

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Souhrné vypořádání obdržených vyjádření a podmínek ze závěru zjišťovacího řízení

slovo také?
10. Hlavní město Praha,
náměstek primátora Ing. Jiří
Nouza
11. Člen Rady Jihomoravského
kraje Ing. Jaroslav Parolek
12. Krajský úřad Pardubického
kraje OŽPZ

Z hlediska hlavního města Prahy není požadováno další
posuzování koncepce dle výše citovaného zákona a ani
zpracování variant.
Jihomoravský kraj posoudil předložené oznámení koncepce
„Plán odpadového hospodářství ČR“ bez připomínek.
1.
Orgán ochrany přírody
Z hlediska ochrany přírody a krajiny není proti oznámené
koncepci námitek.
2.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany zemědělského půdního
fondu, není proti předložené koncepci námitek.

3.
Orgán odpadového hospodářství
Upozorňujeme, že jeden ze strategických cílů POH ČR
„nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovaných
materiálů“ deklarovaný MŽP je v rozporu se zákonem 165/2012
Sb., o podporovaných zdrojích energie, respektive s jeho
prováděcí vyhláškou MPO 477/2012 Sb., kde je specifikována
podpora energetickému využití (tedy spalování) biologicky
rozložitelné části nevytříděného komunálního odpadu,
což je nepochybně v rozporu s rámcovou směrnicí o odpadech
č. 2008/98/ES. Z hlediska zájmů svěřených do působnosti
Krajskému úřadu Pardubického kraje, orgánu odpadového
hospodářství, nemáme, k výše uvedenému oznámí koncepce
dalších připomínek.
4.
Orgán ochrany ovzduší

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

a lesního hospodářství České republiky v roce 2012.“ Citace byly
převzaty doslovně.
Bez komentáře.

Bez komentáře.
1.
Bez komentáře.

2.
Bez komentáře.

3.
Vysvětleno
Energetické využití a spalování není totožný termín. Spalování
je označeno jako způsob odstranění odpadu (D10 spalování
na pevnině) zatímco energetické využití je označeno jako využívání
odpadu (R1 Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo
jiným způsobem k výrobě energie). Eliminace spalování tedy dobře
odpovídá hierarchii nakládání s odpady a s vyhláškou 477/2012
Sb., rovněž není v rozporu.

4.
Bez komentáře.
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13. Krajský úřad Středočeského
kraje OŽP

Z hlediska zájmů svěřených do působnosti Krajskému úřadu
Pardubického kraje, orgánu ochrany ovzduší, není proti
předložené koncepci námitek.
1.
Orgán ochrany přírody a krajiny
Krajský úřad Středočeského kraje orgán ochrany přírody
a krajiny nemá k předloženému oznámení koncepce Plánu
odpadového hospodářství České republiky žádné připomínky.
V rámci naplňování definovaných opatření bude nutné
respektovat zájmy chráněné zákonem č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.
2.
Orgán z hlediska odpadového hospodářství
2.a
Podle předloženého oznámení by měl POH ČR nabýt účinnosti
od 1.1.2015. Za zásadní považujeme, aby časový harmonogram
příjímání nového POH ČR byl realizován tak, že nejprve vstoupí
v platnost a účinnost nově připravovaný zákon o odpadech,
a až po té nařízení Vlády o POH ČR. Důvodem je skutečnost,
že základem pro naplňování řady cílů z POH ČR bude povinnost
stanovená připravovaným novým zákonem o odpadech.
2.b
Jeden z hlavních cílů POH ČR uváděný na straně 14 a 16
(tabulka hlavních cílů) je rozšíření povinného třídění složek
komunálního odpadu i o kovy.
To pokládáme za zbytečné. Sběr kovů dostatečně zajišťuje
soukromá sféra, navíc obcím by tak vznikly další náklady
spojené se sběrem další složky komunálního odpadu.
2.c
Doporučujeme zkontrolovat faktografické údaje v předloženém
materiálu. Například v tabulce č. 9 na straně 28 věnované
komunálnímu odpadu jsou chyby. Součet množství
odstraněných a využitých odpadů v letech 2007 a 2008 vysoko

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1.
Bez komentáře.

2.
Neakceptováno/vysvětleno
2.a
Nový POH ČR a nový zákon o odpadech mají odlišné
harmonogramy přijímání. Není možné uvedenou připomínku
zohlednit. Muselo by dojít ke zdržení v účinnosti nového POH ČR.
Nicméně přípravné činnosti jsou koordinovány.

2.b
Vysvětleno
Zavedení povinného třídění kovů je požadavek ze směrnice
o odpadech (2008/98/ES).

2.c
Vysvětleno
Nejedná se o chybu, ale o důsledek používané metodiky
zpracování ohlášených dat o produkci a nakládání s odpady.
Do roku 2008 jsou % nakládání často převyšující 100 %. V roce
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14. Správa Krkonošského
národního parku

15. Krajský úřad Jihomoravského
kraje OŽP

překračuje 100%. Naopak v ostatních letech je součet
využívaných odpadů a odpadů odstraňovaných skládkováním
a spalováním nižší než 100%.
3.
Z hlediska ostatních složkových zákonů nemá Krajský úřad
Středočeského kraje po projednání žádné připomínky.
Správa KRNAP nemá k předloženému oznámení připomínek
a rovněž nepředpokládá negativní vlivy této koncepce
na přírodu a životní prostředí. Naopak potencionální dopad
výše navržených cílů a priorit bude, dle našeho názoru, ve svém
důsledku převážně pozitivní či přinejmenším neutrální.
1.
Orgán ochrany vod
Předložený materiál oblast 3.5.3. Spotřeba vody neuvádí
k oblasti plánu povodí současný legislativní stav. Novelou
zákona č. 150/2010 Sb., bude stávající institut Plán hlavních
povodí České republiky nahrazen novým vymezením plány
povodí ve třech úrovních národních plánů. Po roce 2015 budou
platit nové plány povodí a je nutné, aby předložený materiál
respektoval tyto platné strategické dokumenty vodního
hospodářství.
Dále upozorňujeme, že v předloženém materiálu oblast 3.5.1.
Jakost vody na straně 56, je uvedená informace o průměrné
koncentraci ukazatele AOX pravděpodobně nepřesná.
2.
Orgán ochrany přírody a krajiny
Orgán ochrany přírody a krajiny Jihomoravského kraje
konstatuje, že mu nejsou známy žádné další zájmy ochrany
přírody a krajiny, které by mohly být dotčeny tímto záměrem
a k jejichž uplatnění je příslušný zdejší Krajský úřad.
3.
Orgán ochrany ovzduší
K předloženému oznámení

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

koncepce

„Plán

odpadového

2009 došlo k úpravě metodiky, právě aby se tomuto zamezilo.
Od roku 2009 jsou % nakládání včetně „jiného nakládání“
v celkovém součtu rovna 100 %.
3.
Bez komentáře.
Bez komentáře.

1.
Zohledněno v rámci předkládaného Vyhodnocení vlivu provádění
Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí.

2.
Bez komentáře.

3.
Bez komentáře.

Stránka 184

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Souhrné vypořádání obdržených vyjádření a podmínek ze závěru zjišťovacího řízení

hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.
4.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.
5.
Orgán ochrany lesa
K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.
6.
Orgán z hlediska odpadového hospodářství
6.a
Je nutné, jednoznačně vymezit pojmy stanovené v současném
návrhu POH ČR vzhledem k ustanovení zákona o odpadech,
(např. pojmy: druhotná surovina, regionální zařízení, region).

6.b
Kapitola 2.7 Hlavní priority bod 5 – upřesnit, zda povinnost
je stanovena jak pro obce, tak i pro podnikatelské subjekty
a ujednotit v celém dokumentu.
Krátkodobé priority a aktivity – zapojení živnostníků
do systému obcí pro nakládání s KO.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

4.
Bez komentáře.

5.
Bez komentáře.

6.a
Vysvětleno
Druhotná surovina – v POH je zmíněno v úzké souvislosti
se Surovinovou politikou (politikou druhotných surovin), pojem
vychází z těchto dokumentů a je dostatečným způsobem pro účely
POH charakterizován.
Regionální zařízení – tento pojem není uveden v POH.
Region – pro účely POH lze pojem region ztotožnit s územím kraje
(je uvedeno v POH).
6.b
Vysvětleno
V kapitole 2.7 je uvedeno obecně jako priorita zavést tříděný sběr
těchto komodit. Tato povinnost je pak dále rozpracována
v kapitole 3.3.1.1 Komunální odpady, kde je pro KO vytyčen cíl „
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru,
plastů, skla a kovů.“ V opatřeních této kapitoly je pod písm. c)
navrženo: „ V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný)
sběr využitelných složek komunálních odpadů, minimálně papíru,
plastů, skla a kovů.“
Tímto je priorita dostatečně rozpracována.
Zapojení živnostníků bude dobrovolné.
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6.c
Kapitola 6.8.2 Síť zařízení k nakládání s odpady, programovací
období OPŽP 2014 – 2020, Prioritní osa 3, Investiční priorita 1,
Bod 3.2 – písmeno h) Obecní/komunitní kompostárny neodpovídá budování regionálních systémů, z důvodů vysokých
investičních nákladů na zpracovanou tunu odpadu jsou
ekonomicky neudržitelné.

6.c
Vysvětleno
Připomínka se vztahuje k nastavení nového OPŽP 2014-2020.
Ekonomické parametry projektů se posuzují vždy, aby byly
projekty udržitelné.

6.d
Kapitola 3.3.1.1 Komunální odpady cíl písmeno a) – upřesnit,
zda povinnost je stanovena jak pro obce, tak i pro
podnikatelské subjekty.

6.d
Vysvětleno
U komunálních odpadů je zvolen přístup – tj. zavést opatření:
„Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr
(papír, plast, sklo, kovy) s ohledem na cíle stanovené pro jednotlivé
materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných odpadů.“

6.e
Kapitola 3.3.1.2 Živnostenské odpady – je zpracována
systémově nepřehledně a složitě (viz. bod a – vymezení pojmů
– živnostenské odpady jsou patrně odpady, jejichž původci jsou
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a které
jsou podobné komunálním odpadům a jedná se o odpady typu
papír, plast, sklo, kov, biologicky rozložitelný odpad –
rostlinného původu a směsný komunální odpad). Je nutno buď
stanovit cíl nebo zpracovat do relevantních kapitol (směsný
komunální odpad, odděleně vytříděné složky, BRO a BRKO
apod.) a dále nutno zaměnit povinný (direktivní) systém
napojení tzv. živnostníků dle velikosti na systém obce, a to na
dobrovolný – vzhledem ke snížení administrativní zátěže tzv.
živnostníků a obcí a vzhledem k částečně duplicitní
administrativní zátěži dle zákona o obalech. Navržená opatření
písm. b) až d), g) jsou administrativně i finančně náročná
a neefektivní.

6.e
Vysvětleno/akceptováno
Kapitola bude upravena. Povinné zapojení živnostníků nebude
v POH uvedeno.
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6.f
Kapitola 3.3.1.3.1 – cíl stanoven pouze pro BRKO, ale opatření
se vztahují i na BRO – je myšleno BRO podobné BRKO – nutno
upřesnit. Obsah kapitoly by měl být upřesněn nebo zavedena
samostatná kapitola pro BRO včetně cíle, zásad a opatření.
Obcím jsou stanoveny další povinnosti, které mají charakter
nadměrné administrativní zátěže – požadujeme přepracovat
(sběr papíru je řešen duplicitně apod.)
Písmeno j) viz připomínka bod 6.c, dále konstatujeme,
že programy podpory komunitního a obecního kompostování,
vzhledem k jejich ekonomické neudržitelnosti, odmítáme
zapracovávat do POH kraje – jsou v rozporu s cílem a) bodu 3.4
Relevantní se jeví pouze podpora domácího kompostování
u fyzických osob.

6.f
Vysvětleno
Cíl stanoven v souladu se směrnicí o skládkách odpadů pro BRKO.
Opatření se vztahují na BRKO i ostatní BRO. Seznam opatření
je i takto uveden.

6.g
Kapitola 3.3.1.4 cíl je definován nejasně. Patrně je myšleno,
že 70ti % recyklační cíl se nevztahuje na nebezpečné SDO –
nutno upřesnit. Do opatření např. písmena a) doporučujeme
doplnit řešení problematiky vedlejšího produktu u SDO.
Opatření písmena g) – technologie recyklace izolačních
materiálů ze zateplení budov – polystyrén a plastová okna jsou
již provozně odzkoušené (mimo PVC) opatření je nadbytečné.

6.g
Vysvětleno
Cíl je stanoven v souladu se směrnicí o odpadech. Navržená
opatření lze považovat za dostatečná.

6.h
Kapitola 3.3.1.5 – nebezpečné odpady – opatření písmena h)
Množství nebezpečných odpadů pro TUS skládek je nutno
nejprve legislativně stanovit. Doporučujeme upravit text
opatření.

6.h
Vysvětleno
Opatření, ke kterému se připomínka váže, se vztahuje k revizi
poplatku za skládkování nebezpečného odpadu. Co se týče
množství odpadů využívaných na TZS je relevantní opatření pod
písmenem i), které zdůrazňuje potřebu důsledné kontroly
množství odpadů využitých na TZS. V této souvislosti je možné
zmínit, že v současnosti je projednávána novela zákona
o odpadech, která navrhuje snížení celkového množství odpadů
využitelných na TZS na 20% hmotnosti odpadů uložených
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na skládku za příslušný rok.
6.i
Kapitola 3.3.1.5 – nebezpečné odpady – zásady písmeno e)
nesouhlasíme, aby nebylo možné při terénních úpravách
využívat např. zeminy, které prošly dekontaminací a splňují
parametry pro odpady využité na povrchu terénu.

6.i
Vysvětleno
Touto zásadou není myšlena dekontaminovaná zemina,
ale odpady, které přestaly být odpadem, aniž by pozbyly
nebezpečné vlastnosti.

6.j
Kapitola 3.3.1.6 – pokud dojde ke změně legislativy v rámci
předcházení vzniku odpadů, kdy některé odpady již nebudou
definovány jako odpad, ale například druhotná surovina,
je nutné důsledně vydefinovat analýzu dat pro účel zhodnocení
recyklace, popř. využití apod.

6.j
Vysvětleno
Pokud dojde ke změně legislativy na evropské úrovni, bude nutné
přizpůsobit metodiky výpočtu úrovně recyklace atd.

6.k
Kapitola 3.3.1.6.2 – Přesně stanovit, která opatření jsou
stanovena pro elektro-odpady, a která pro elektro-zařízení.

6.k
Neakceptováno
Opatření jsou zřejmá.

6.l
Kapitola 3.3.1.7 – kaly z ČOV, opatření písmena a) – není
zřejmé komu a v jakém rozsahu je dána povinnost sledovat
a hodnotit množství kalů z ČOV – nutno dopracovat.
Požadujeme doplnit o opatření: podpora energetického
využívání kalů z komunálních ČOV.

6.l
Vysvětleno
Opatření pod písm. a) je obecné opatření, které neukládá
povinnost monitorovat a hodnotit kaly, ale vzhledem
k nedostatečným analýzám v této oblasti je nutné se ze strany
MŽP, KÚ a ORP více se zaměřit na povahu a charakter tohoto
druhu odpadu.
Energetické využívání kalů z ČOV je podpořeno v rámci opatření c)
kapitoly 3.3.1.7 „Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené
s energetickým využíváním kalů z ČOV s odpovídající produkcí
kalů.“

6.m
Kapitola 3.3.1.8 - je vypracována, jakoby účelem bylo zcela
rezignovat na systém zpětného odběru odpadních olejů, který

6.m
Vysvětleno
Odpadní oleje nebudou do budoucna zařazeny v systému
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v současné době nefunguje, není kontrola nad vznikem
odpadních olejů, odpadní oleje jsou pouze v minimální míře
vykazovány v odpadech. Odpadní oleje jsou v rozporu
s legislativou spalovány v zařízeních, která jsou uvedeny na trh,
jako spalovací zařízení pro topné oleje – problematika není do
dnešního dne vyřešena (poznámka: zákaz spalování odpadních
olejů je řešen legislativně na úseku ochrany ovzduší – nefunkční
ustanovení v rámci prokazování). Pokud cílem není rezignace
na řešení problematiky, musí být kapitola doplněna.

zpětného odběru.
Opatření uvedené pod písm. c) dostatečně pokrývá uváděné
problémy: „Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání
s odpadními oleji.“

6.n
Kapitola 3.3.1.9 – opatření písmena a), f) – zásadně
nesouhlasíme s tímto opatřením. Nakládání s odpady
ze zdravotnické péče musí být řešeno orgánem veřejného
zdraví a odpady z veterinární péče musí být řešeno orgánem
veterinární péče. Je tady pouze nutno, aby tyto orgány
vydávaly např. závazná stanoviska k nakládání s odpady
ze zdravotnické či veterinární péče.

6.n
Neakceptováno/vysvětleno
Opatření budou ponechána.
Bude dále diskutováno s příslušnými resorty. Tato oblast bude
řešena ve věcném záměru zákona o odpadech. Bude připraven text
prováděcího právního předpisu.

6.o
Kapitola 3.3.2.3 – opatření písmena b) – nesouhlasíme,
aby stavební úřady byly zatěžovány odborností nakládání
s odpady. K nakládání s odpady z azbestu je nutné,
aby se vyjádřil kompetentní orgán v souladu s postupem dle
stavebního zákona, jakožto dotčený orgán (KHS, ORP apod.).

6.o
Vysvětleno/neakceptováno
Opatření směřuje ke zlepšení nakládání s odpady s obsahem
azbestu. Jedná se zejména o princip prevence a ochrany zdraví lidí
a životního prostředí. Tímto opatřením je kladen důraz
na vyjádření odborů ochrany životního prostředí v rámci
stavebních řízení.

6.p
Kapitola 3.3.3.1 – opatření písmena a), b), e), f) – je nutné
akceptovat jinou legislativu, která je stanovena na úseku
veterinární péče, tzn., orgán veterinární péče vydává příslušné
registrace provozů a činností, je tedy i kontrolním a sankčním
orgánem. Obdoba platí pro orgán ochrany veřejného zdraví.
Nelze vše řešit přes strategické dokumenty a legislativu,

6.p
Vysvětleno/Neakceptováno
Legislativa na úseku vedlejších produktů živočišného původu
je v příslušné kapitole dostatečným způsobem reflektována.
Za předpokladu, že se stane vedlejší produkt živočišného původu
odpadem, vztahuje se na něho také legislativa na úseku
odpadového hospodářství.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 189

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Souhrné vypořádání obdržených vyjádření a podmínek ze závěru zjišťovacího řízení

stanovenou na úseku odpadového hospodářství.
6.q
Kapitola 3.3.3.2 – viz připomínka bod 6.a – vymezení pojmů.
Krajský úřad připomínkoval v rámci SEA koncepci „Politiky
druhotných surovin ČR“, kde mj. konstatoval, že není
vyjasněno, jakým způsobem a kdy budou věci, které jsou
považovány za odpad, nazývány druhotnou surovinou,
pravděpodobně nedefinovanou jako odpad. V takovém případě
by došlo k převedení odpadů kovů do „druhotné suroviny“ a ke
zrušení omezujících podmínek při nakládání s kovovými odpady
dle zákona o odpadech s důsledkem usnadnění krádeží kovů.
Je tedy nutné zvážit, zda je vhodné tento odpadový tok
vyjmout z režimu odpadů s důsledkem nemožnosti jeho
následné kontroly či přímého povolení nakládání s ním.

6.q
Vysvětleno
Vyjmutí kovového šrotu mimo režim odpadů se řídí příslušným
evropským nařízením 333/2011/ES. V tomto ohledu není nutné
pojem druhotná surovina blíže specifikovat. Pojem druhotná
surovina není využíván evropskou odpadovou legislativou a není
z hlediska regulace nakládání s odpady nezbytné jej upravovat.

6.r
Kapitola 3.4 – u výstavby nových či modernizace stávajících
zařízení s nadregionálním významem je nutné zohlednit
i situaci v rámci celé ČR, což by mělo posuzovat MŽP ČR,
respektive SFŽP – viz technologie recyklace skla, plastů.
Základním předpokladem pro budování přiměřené sítě zařízení
je, aby pravidla pro čerpání finančních prostředků z OPŽP
2014+ byla stanovena zřetelně a byla v celém programovém
období dodržována a nikoliv účelově měněna pro budování
neudržitelných – extrémně drahých systémů nakládání
s odpady (např. prostřednictvím financování systémů po
částech; pořizování technologií pro zařízení s neurčeným
místem jeho dalšího provozu, financování neúplných nebo
duplicitních projektů).

6.r
Vysvětleno
V novém POH zohledněno.
V novém OPŽP 2014+ bude, i vzhledem k nižší alokaci finančních
prostředků, kladen na všechny aspekty realizace jednotlivých
projektů zvýšený důraz.

6.s
Kapitola 3.4 Základní dělení zařízení: Není definován „region“
viz výše, s tím související budování sítě zařízení z regionálního

6.s
Vysvětleno
K vymezení pojmu „region“ je v POH uvedeno: „ Pro účely
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hlediska. Jsou opomenuty technologie využívání odpadů –
cementárny, cihelny, terénní úpravy – využití odpadů
na povrchu terénu… nutno doplnit.

dokumentu POH ČR lze pojem region ztotožnit s územím kraje.“

6.t
Kapitola 3.4 Zásady pro vytváření sítě zařízení pro nakládání
s odpady, do písmene j) doplnit na konec „a bude
vyhodnoceno, že se nejedná o projekt neudržitelný, extrémně
drahý, neúplný nebo duplicitní vzhledem k aktuálnímu stavu
sítě zařízení nakládání s odpady.

6.t
Vysvětleno/neakceptováno
Hodnocení ekonomických parametrů jednotlivých projektů (včetně
jejich udržitelnosti) je standardní součástí schvalovacích procesů,
pokud jsou na projekty požadovány veřejné finanční prostředky.

6.u
Kapitola 3.4 Zásady pro sběr odpadů písmeno a): u sběrných
dvorů doplnit sběr bioodpadu (BRO a BRKO) a doplnit limity pro
velikost obce vybavené sběrným dvorem (povinně nad 2000
obyvatel, dobrovolně nad 1000 obyvatel – vázat na podporu
OPŽP. Obdobně by bylo vhodné stanovit limity pro budování
nových systémů sběru a svozu komunálních odpadů a
kompostáren a tyto navázat na podporu z OPŽP. Obdobně by
bylo vhodné stanovit limity pro budování nových systémů
sběru a svozu komunálních odpadů a kompostáren a tyto
navázat na podporu OPŽP.

6.u
Vysvětleno/neakceptováno
Charakter, požadavky a podmínky povinného sběru BRKO budou
nastaveny v prováděcím předpise k zákonu o odpadech. POH
udává strategii v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady.
Podmínky pro udělení podpory z OPŽP budou nastaveny
ve schválených dokumentech pro nové programovací období
a následně v jednotlivých výzvách.

6.v
Kapitola 3.6 – Opaření písmena a) je zaváděn princip
presumpce viny pro majitele nemovitosti – nepřijatelné.

6.v
Vysvětleno/neakceptováno
Současná úprava tohoto problému je nefunkční – v řadě případů
nelze dohledat původce odpadů. Smyslem ustanovení je primárně
ochrana životního prostředí a cílem je jednoznačně určit kdo má
nakládání s odpadem zajistit. Důležité je, že pokud majitel
pozemku prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost
nezpůsobil, pak mu budou prostředky uhrazeny.
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6.w
Kapitola 3.6 Opatření písmene k) pozn.: optimálně lze nastavit
systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni měst a obcí
v případě,
že
tento
systém
nebude
deformován
prostřednictvím plošných dotací z OPŽP.

6.w
Vysvětleno
Finanční prostředky z OPŽP v posledních letech významně přispěly
k rozvoji odpadového hospodářství v ČR.

6.x
Kapitola 3.8.1 (Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů,
kontrola plnění POH ČR a POH krajů a změny POH ČR):
 Dle stávající právní úpravy je závazná část POH kraje
vyhlášena obecně závaznou vyhláškou, a tak jak je
dále stanoveno, závazná část POH kraje je závazným
podkladem pro zpracování POH obcí a pro
rozhodovací a koncepční činnosti příslušných
správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství. Z tohoto výčtu je patrné, že povinnost
plnit závaznou část POH kraje je stanovena pouze pro
omezený výčet zúčastněných, nevztahuje se na ostatní
původce odpadů a nevztahuje se na subjekty
podnikající v oblasti odpadového hospodářství. Kraj
nemá právní nástroj pro vymáhání plnění závazné části
POH kraje v rozsahu, tak jak je v návrhu POH ČR
požadováno.
 Písmeno b) Obce budou neúměrně administrativně
i ekonomicky zatěžovány, pokud jim bude dána
povinnost „vyhodnocovat obecní systém pro naklání
s komunálními odpady, včetně obalové složky,
nakládání se směsným komunálním odpadem. Jsme
toho názoru, že by mělo být realizováno pouze
vyhodnocení plnění POH kraje a POH ČR.
 Písmeno c) Kraje budou také administrativně
a ekonomicky
zatěžovány
„průběžným
vyhodnocováním“, tak jak je stanoveno v některých
opatřeních závazné části POH ČR. Požadujeme jasné

6.x
Vysvětleno
POH kraje se plošně vztahuje na nakládání se všemi druhy odpadů
v kraji, bez ohledu na jejich původce.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Vysvětleno/Neakceptováno
Obec by si měla vhodnou formou vyhodnotit obecní systém
nakládání s komunálními odpady. Pokud obec nevyhodnotí vlastní
systém odpadového hospodářství, nejen že nezjistí plnění
stanovené hierarchie a cílů POH obce, ale ani nemůže
optimalizovat finanční náklady.
Vysvětleno
Vyhodnocování systémů nakládání s odpady je důležité z hlediska
jejich fungování, efektivity a nákladů. I s ohledem na plánované
změny legislativy EU (možnost zavedení tzv. systému včasného
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vymezení povinností, se stanovením časového rámce
řešení tzn. Stanovení vyhodnocení plnění POH kraje
v časovém horizontu max. 1 za 2 roky a to v plném
rozsahu.

varování), bude průběžné hodnocení získávat na důležitosti.



Písmeno d) viz písmeno a)

Vysvětleno
Vyhodnocování systémů nakládání s odpady je důležité z hlediska
jejich fungování, efektivity a nákladů. I s ohledem na plánované
změny legislativy EU (možnost zavedení tzv. systému včasného
varování), bude průběžné hodnocení získávat na důležitosti.



Písmeno f) Zde je stanoveno, že na základě výsledků
vyplývajících ze zprávy o stavu plnění, kraj navrhuje
další opatření pro podporu plnění POH kraje.
Je potřeba si uvědomit, že opatření jsou součástí
závazné části POH kraje, která bude vyhlášena obecně
závaznou vyhláškou, a nové opatření, které by
případně vyplynulo ze správy o stavu plnění, by bylo
nutné projednat v rámci celého legislativního procesu
stanoveného zákonem o odpadech. Doporučujeme
zvážit tento postup.

Neakceptováno
V případě opatření na krajské úrovni se musí změnit obecně
závazná vyhláška. Jiný postup není možný, aby se opatření dostalo
do závazné části krajského POH.

6.y
Kapitola 3.8.3.1.1 Návrh principů jednotlivých indikátorů
písmeno b) viz připomínka kapitola 3.8.1 písmena c).

6.y
Vysvětleno
Podle kapitoly 3.8.3.1 „MŽP vyhodnocuje soustavu indikátorů
odpadového hospodářství a zabezpečuje její aktualizaci. MŽP
zpracovává metodiky výpočtu plnění cílů POH a stanovuje způsob
výpočtu jednotlivých indikátorů.“ Povinnosti tedy jsou definovány.

6.z
Kapitola 3.9 Zajištění datové základny pro hodnocení
odpadového hospodářství, POH ČR a POH krajů:
 Systém sběru dat – systém sběru dat v oblasti

6.z
Vysvětleno/neakceptováno
Stanovisko je vzato na vědomí. MŽP dlouhodobě usiluje
o zachování systému sběru dat prostřednictvím informačních

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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16. Krajský úřad
Královéhradeckého kraje

odpadového hospodářství v ČR je na velmi vysoké
úrovní. Požadujeme, aby systém sběru a přenosu dat
nebyl měněn, aby orgány podílející se na rozhodování
v oblasti odpadového hospodářství měly přístup
k datům, které potřebují pro svou činnost.

systémů MŽP. POH tento přístup zohledňuje.



Výstup z evidence odpadů a shromážděných dat:
upozorňujeme na skutečnost, že kraje nikdy neměly
k dispozici data, sbíraná dle zákona o obalech a dále
data o zpětném odběru vyjmenovaných výrobků.
Z tohoto důvodu bylo nemožné provádět vyhodnocení
POH kraje pro cíle, které tyto oblasti stanovovaly. Kraj
požaduje zpřístupnit tato data, nebo ponechat
vyhodnocení těchto cílů pouze na národní úrovni.

Vysvětleno.
Následně po přijetí POH bude rozpracováno, které indikátory bude
vyhodnocovat kraj, od kterého roku a informační systém by mohl
zpřístupnit některé agregované výstupy např. z obcí na území
kraje. Bude řešeno následně v samostatném dokumentu.



Opatření k zajištění kvalitní datové základny OH,
písmena
c) – zvážit nutnost každoroční
vyhodnocování indikátorů OH na úrovni ČR a krajů viz
připomínky kapitola 3.8.1 písmena c).

Neakceptováno.
Je důležité každoročně vyhodnotit alespoň indikátory, aby bylo
možno včas a účinně reagovat na možné ukazatele neplnění cíle
a přijmout příslušná opatření.
- podle bodu f) kapitoly 3.8.1 je povinnost zpracovávat hodnocení
POH jednou za dva roky.
Každoroční vyhodnocování indikátorů je důležité i z hlediska
fungování, efektivity a nákladů systému nakládání s odpady
a rovněž i s ohledem na plánované změny legislativy EU (možnost
zavedení tzv. systému včasného varování). Průběžné hodnocení
odpadového hospodářství bude získávat na důležitosti.



Do návrhu POH, doporučujeme alespoň rámcově
zapracovat principy pro nakládání s odpady
ze živelných událostí (povodně, požáry, apod.).

Vysvětleno.
V podrobné analytické části POH je kapitola věnovaná těmto
odpadům, ale není třeba přijímat pro tyto odpady specifické cíle
nebo opatření v rámci závazné části POH.

1.
Orgán ochrany ovzduší

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1.
Bez komentáře.
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K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.
2.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu a ochrany lesa
K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.
3.
Orgán ochrany přírody a krajiny
K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.

17. Krajský úřad Libereckého
kraje, ředitel krajského úřadu
Mgr. René Havlík
18. Krajský úřad
Moravskoslezského kraje OŽPZ

19. Krajský úřad ústeckého kraje
zástupkyně ředitele pro
přenesenou působnost Ing.
Monika Zeman, MBA
20. Krajský úřad Zlínského kraje
OŽPZ
21. Krajský úřad Libereckého
kraje, náměstek hejtmana Josef
Jadrný

2.
Bez komentáře.

3.
Bez komentáře.

4.
Orgán ochrany vod
K předloženému oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ nemáme připomínky.

4.
Bez komentáře.

Krajský úřad neuplatňuje žádné připomínky k oznámení
koncepce „Plán odpadového hospodářství České republiky“

Bez komentáře.

Krajský úřad, posoudil předložené oznámení koncepce
z hlediska zájmů chráněných zákony v oblasti životního
prostředí, a ve své kompetenci nemá k oznámení výše uvedené
koncepce připomínky.
Nepožaduje provést posouzení záměru podle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů n životní prostředí, ve znění
pozdějších předpisů.

Bez komentáře.

Po prostudování předloženého oznámení koncepce „Plán
odpadového hospodářství České republiky“ sdělujeme,
že Krajský úřad Zlínského kraje nemá připomínky.
Liberecký kraj k oznámení koncepce „Plán odpadového
hospodářství České republiky“ neuplatňuje zásadní připomínky.

Bez komentáře.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Bez komentáře.

Bez komentáře.
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22. Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

23. Ministerstvo životního
prostředí ředitel odboru ochrany
vod

24. Ministerstvo životního
prostředí ředitelka odboru
zvláštní územní ochrany přírody

1.
Orgán ochrany zemědělského půdního fondu
K předloženému oznámení nemáme připomínek.
2.
Orgán ochrany lesů a lesního hospodářství
K předloženému oznámení nemáme připomínek.
3.
Orgán z hlediska nakládání s odpady
Ke koncepci Plánu odpadového hospodářství České republiky
nemáme připomínky.
4.
Orgán ochrany ovzduší
K předloženému oznámení nemáme připomínek.
5.
Orgán ochrany přírody a krajiny
K předloženému oznámení nemáme připomínek.
6.
Orgán z hlediska myslivosti
K předloženému oznámení nemáme připomínek.
7.
Orgán ochrany vod
K předloženému oznámení nemáme připomínek.

1.
Bez komentáře.

K předloženému zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán
odpadového hospodářství ČR“ neuplatňujeme z hlediska
ochrany vod žádné připomínky.
1.
Pro úplnost upozorňujeme na nepřesnost v kapitole B. 3,
ustanovení zákona pod písmenem J) bylo zrušeno (zákona
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů).
Vzhledem k tomu, že se v dotčeném území nacházejí zvláště
chráněná území, požadujeme vyhodnotit vliv v koncepci
navržených cílů a zásad na tato území. V případě, že dojde

Bez komentáře.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

2.
Bez komentáře.
3.
Bez komentáře.

4.
Bez komentáře.
5.
Bez komentáře.
6.
Bez komentáře.
7.
Bez komentáře.

1.
Bez komentáře.

Při detailu strategické úrovně nebyly identifikovány konkrétní
negativní vlivy. Není znám územní průmět či konkrétní kapacity
potencionálně podporovaných zařízení. Toto všechno bude známo
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a krajiny

zpracovatelem k vyhodnocení negativního vlivu určitého cíle
nebo zásady na zvláště chráněné území, požadujeme v rámci
zpracovaní vyhodnocení navrhnout opatření k vyloučení
či snížení negativních vlivů navrhovaných cílů či zásad na cíle
a předměty ochrany dotčených zvláště chráněných území.

25. Krajský úřad Olomouckého
kraje, náměstek hejtmana Bc.
Pavel Šoltys, DiS.

Koncepce není v rozporu se základním strategickým
dokumentem kraje – Programem rozvoje územního obvodu
Olomouckého kraje ani se schválenou územně plánovací
dokumentací Olomouckého kraje – Zásadami územního rozvoje
Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1.
1.
Ve vyhodnocení Olomoucký kraj doporučuje věnovat pozornost
zejména recyklaci a energetickému využívání odpadů s cílem
maximálně omezit skládkování.
Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu statni správy III,
dle platného organizačního řádu Ministerstva životního
prostředí, jako příslušný organ státní správy ochrany přírody
a krajiny na (území určeném pro účely obrany státu podle
ustanovení § 79 odst. 3 písm. I) zákona, posoudilo předložený
návrh koncepce ve smyslu § 45i zákona a zjistilo, že vzhledem
k jejímu obsahu významný vliv takto předložené koncepce
na evropsky významné lokality CZ0323167 a CZ033169
lze vyloučit.
Plzeňský kraj požaduje vyhodnocení koncepce dle zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění. Ve vyhodnocení vlivů koncepce
na životní prostředí a zdraví lidí by měl být kladen zvýšený
důraz na vyhodnocení vlivů způsobů nakládání s odpady
ve vazbě na ochranu zdraví obyvatelstva (pachové látky,
suspendované částice PM10 a PM2,5)

26. Ministerstvo životního
prostředí Odbor výkonu státní
správy III

27. Krajský úřad Plzeňského
kraje, člen rady Ing. Václav Štekl

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

až v navazujících stupních projektové přípravy, kdy bude důsledně
uplatňován postup v souladu s §§ 45i a 45h zákona č. 114/1992
Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, stejně tak postup
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí, v platném znění. Tento postup by měl
garantovat, že realizací nebude docházet k degradaci stanovišť a
biotopů chráněných druhů a lokalit soustavy Natura 2000, stavu
předmětu ochrany EVL a PO a jejich celistvosti nad obecně
akceptovatelnou úroveň.
Bez komentáře.

1.
Na tento trend se předkládaná koncepce Plán odpadového
hospodářství ČR 2015 – 2024 zaměřuje a v rámci SEA vyhodnocení
je hodnocen pozitivně.
Bez komentáře.

Akceptováno
Doporučení byla vzata na vědomí zejména v kapitole 6. Závažné

vlivy (včetně sekundárních, synergických, kumulativních,
krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých, trvalých a
přechodných, pozitivních a negativních vlivů) navrhovaných
variant koncepce na životní prostředí.
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28. Státní úřad pro jadernou
bezpečnost

29. Újezdní úřad vojenského
újezdu Libavá

1.
SÚJB zaslal MŽP návrhy na doplnění, Planu odpadového
hospodářství CR" v kap. 3.3.2.4 Odpady s obsahem přírodních
radionuklidů“ týkajících se odpadů z pracovišť', kde může dojit
ke zvýšenému ozáření z přírodních zdrojů.

2.
SÚJB nemá k předložené dokumentaci další připomínky
z hlediska požadavků stanovených Atomovým zákonem
č. 18/1997 Sb. a jeho prováděcích předpisů, neboť' ty jsou
řešeny ve správních řízeních podle tohoto zákona, nikoliv
v řízení podle zákona č. 100/2001 Sb.
Při posouzení Újezdní úřad vojenského újezdu Libavá nemá
z hlediska ochrany životního prostředí připomínky k výše
uvedenému oznámení koncepce.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1.
Akceptováno částečně
Viz vypořádání připomínek k POH: Opatření písm. a) ponecháno
v původním znění (v souladu s připomínkou).
Nově doplněno opatření b) ve znění: „Vypracovat ve spolupráci se
Státním úřadem pro jadernou bezpečnost metodický postup pro
nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona o odpadech“.
2.
Bez komentáře.

Bez komentáře.
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15. Závěry a doporučení včetně návrhu stanoviska ke koncepci
Zpracovatel Vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
na životní prostředí předkládá následující návrh stanoviska dle § 10 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Ministerstvo životního prostředí ČR
Vršovická 65
100 10 Praha 10 – Vršovice
V Praze, dne:
Č. J.:

2014
……….

STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE
Ministerstvo životního prostředí
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění

k návrhu koncepce

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
Předkladatel koncepce:

Ministerstvo životního prostředí České republiky
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Charakter a rozsah koncepce
Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015 – 2024 stanoví v souladu s principy
udržitelného rozvoje cíle, zásady a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky.
POH ČR 2015 – 2024 se vztahuje na nakládání se všemi odpady s výjimkou odpadů
vyjmenovaných v § 2 odst. 1 písmena a) až j) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“).
POH ČR 2015 - 2024 je určujícím dokumentem pro vypracování plánů odpadového
hospodářství krajů. Závazná část POH ČR 2015 – 2024 je taktéž závazným podkladem
pro rozhodovací a jiné činnosti příslušných správních úřadů, krajů a obcí v oblasti odpadového
hospodářství.
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 je nástrojem pro řízení a realizaci dlouhodobé
strategie rozvoje odpadového hospodářství. POH ČR je zpracován na dobu 10 let tj. v délce
implementační periody 2015 až 2024 a bude změněn bezprostředně po každé zásadní změně
podmínek, na jejichž základě byl zpracován (např. nová právní úprava v oblasti nakládání
s odpady, která bude zásadně ovlivňovat strategii odpadového hospodářství včetně stanovení
nových cílů nebo redefinice stávajících cílů a opatření).
Plán odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 navazuje na předchozí Plán odpadového
hospodářství ČR 2003 – 2013 (který byl prodloužen do konce roku 2014). Závaznou část Plánu
odpadového hospodářství České republiky vyhlašuje vláda svým nařízením.

Průběh posuzování
Procedura strategického posouzení vlivů provádění koncepce na životní prostředí probíhá
v dikci Ministerstva životního prostředí České republiky, jež je příslušným úřadem
pro vyhodnocení vlivů koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní
prostředí. Zapojení dotčených správních úřadů, dotčených územních samosprávných celků,
veřejnosti, nevládních organizací a zájmových skupin probíhá v souladu s obligatorními kroky,
definovanými zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném
znění.
• Oznámení koncepce ve smyslu § 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění, bylo příslušným úřadem zveřejněno 23. 05. 2014. Oznámení
bylo v souladu s požadavkem § 10c odstavce 2 citovaného zákona příslušným úřadem
zasláno dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k jejich
vyjádření. Možnost zaslání písemného vyjádření měla samozřejmě i veřejnost, nevládní
organizace a zájmové skupiny.
• Zjišťovací řízení bylo zahájeno dne 30. 05. 2014 zveřejněním informace o oznámení
koncepce. Oznámení bylo rovněž zveřejněno v rámci Informačního systému SEA.
Ministerstvo životního prostředí odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované
prevence, oddělení SEA, obdrželo v zákonné lhůtě celkem 29 písemných vyjádření
od různých subjektů. Připomínky týkající se obsahu a rozsahu posouzení byly využity
jako podklad pro vydání závěru zjišťovacího řízení.
• Závěr zjišťovacího řízení byl Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů
na životní prostředí a integrované prevence, oddělení SEA vydán dne 4.7.2014 a zveřejněn
v rámci Informačního systému SEA byl 7.7.2014
Dne 17.10. 2014 byl Ministerstvu životního prostředí ČR, jako příslušnému úřadu předložen
návrh koncepce Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 včetně Vyhodnocení ve smyslu
§ 10 f zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 200

Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Návrh stanoviska ke koncepci

Závěry posuzování
Ministerstvo životního prostředí ČR jako příslušný úřad podle § 21 písmena d) zákona
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, na základě návrhu
koncepce včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, vyjádření k němu
podaných a veřejného projednání vydává

SOUHLASNÉ STANOVISKO
ke koncepci

Plán odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
verze po veřejném projednání

za dodržení níže uvedených podmínek, kterými bude zároveň zajištěna minimalizace
vlivů provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na životní prostředí
a veřejné zdraví (část A):
1. Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit,
jež budou naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce,
respektovat a dodržovat doporučení pro předcházení, snížení či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.
2. Při realizaci koncepce, tj. při přípravě a realizaci jednotlivých projektů a aktivit,
jež budou naplňovat navrhované cíle, zásady a opatření předkládané koncepce,
respektovat a dodržovat výběrová kritéria pro výběr projektů.
3. Důsledně uplatňovat formulované zásady při realizaci jednotlivých opatření,
ať už na úrovni plánovací, tak i realizační prostřednictvím jednotlivých záměrů při
dodržení odpovídající časové a hierarchické návaznosti.
4. Nutnost včas posoudit v procesu EIA jednotlivé záměry (stavby), které budou
navrhovány v důsledku provádění navrhovaných cílů, zásad a opatření Plánu
odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024.
5. V rámci zásady hierarchie nakládání s odpady, kategorie jiné využití odpadů předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před energetické využití těch odpadů, u kterých
to z hlediska především environmentálních a zdravotních rizik je možné.
6. Vypustit zásadu K „ Přeshraniční přeprava kalů pocházejících ze zahraničních čistíren
odpadních vod za účelem výroby kompostu a následné rekultivace v ČR nebo
za účelem přímého použití kalů k rekultivaci se může povolit pouze v případě, pokud
jsou tyto kaly stabilizované, hygienizované a prokazatelně bez nebezpečných
vlastností“ ze skupiny Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu
a vývozu odpadů.
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Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 nebude mít významný negativní vliv
na evropsky významné lokality a ptačí oblasti za dodržení níže uvedených podmínek
(část B):
1. U záměrů, které budou navrhovány na základě provádění koncepce, musí být důsledně
postupováno v souladu s ustanovení § 45h a § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně
přírody a krajiny, v platném znění.
2. Každý záměr, který bude na základě Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
realizován bude respektovat ochranu území evropsky významných lokalit a ptačích
oblastí soustavy lokalit Natura 2000. Při možných variantách vždy preferovat variantu
mimo lokality soustavy Natura 2000. Konečný návrh řešit v dohodě s příslušným
orgánem ochrany přírody a krajiny.
Ministerstvo životního prostředí upozorňuje na povinnost schvalujícího orgánu postupovat
podle § 10 písmena g odst. 4 a odst. 5 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Ministerstvo životního prostředí předpokládá, že řídící složky realizace této koncepce zajistí
u každého navrženého opatření co nejširší publicitu a informování veřejnosti. Ministerstvo
životního prostředí dále upozorňuje předkladatele na povinnost zajistit sledování a rozbor vlivů
schválené koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a další povinnosti plynoucí z § 10
písmena h zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.
Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů, ani příslušná povolení podle
zvláštních předpisů.

Ing. Jaroslava HONOVÁ
ředitelka odboru
posuzování vlivů na životní prostředí
a integrované prevence
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Datum zpracování vyhodnocení koncepce z hlediska vlivů na životní prostředí
a veřejné zdraví
V Praze dne 17. 10. 2014

Jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mail osob, které se podílely na zpracování
vyhodnocení koncepce:
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
Katedra aplikované ekologie
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
321697500, 224384350
zdrazil@knc.czu.cz
Ing. Zdeněk Keken, Ph.D.
Katedra aplikované ekologie
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
224386207, 224383709
keken@knc.czu.cz
Mgr. Stanislav Mudra
Líšná 21
Zbiroh
338 08
+420 581701195
info@seeb.cz
MUDr. Magdalena Zimová, CSc.mtis@knc.czu.cz
Katedra aplikované ekologie
Fakulta životního prostředí ČZU Praze
náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
321697500
RNDr. Vlastimila Mikulová
Katedra aplikované ekologie
Fakulta životního prostředí ČZU v Praze
náměstí Smiřických 1, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
22438 3859
mikulova@fzp.czu.cz
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V Praze dne 17. 10. 2014

Podpis oprávněného zástupce SEA posuzovatele:

……………………………………………………
Ing. Vladimír Zdražil, Ph.D.
zástupce SEA hodnotitele

Podpis oprávněného zástupce předkladatele:

……………………………….……………………
Ing. Jaromír Manhart
oprávněný zástupce předkladatele
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Plán odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024
Přílohy
Hodnotící tabulky vztažené k 6.kapitole

PRAHA
ŘÍJEN 2014
©
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Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí jsou definovány v následující
tabulce. jednotlivé kritéria pro zhodnocení možného impaktu na životního prostředí.
Hodnocení vlivů bylo provedeno na co nejkonkrétnější úrovni, to znamená na úrovni úkolů
jednotlivých opatření.
Významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
Termín
Popis
-2
Významný
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocená
negativní vliv opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by
byla možná jen vypuštěním problémového dílčího opatření).
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní vliv Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0
Nulový vliv
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
+1
Mírně
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní vliv
+2
Významný
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní vliv
?
Vliv
nelze Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není
hodnotit
možné hodnotit její vlivy.

1. Hodnocení hlavních a dílčích cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
2. Hodnocení zásad Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
3. Hodnocení opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
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1. Hodnocení hlavních a dílčích cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Strategický cíl
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Strategický cíl
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na
lidské zdraví a životní prostředí.

Strategický cíl
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
společnosti“

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1 1
1

1
1

Umístění v POH
1
1
?
0

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
0
0
1 Bude nutné zaměřit se na menší objem nejen spotřeby,

Pořadové číslo
1
1
1
1

2
1

Umístění v POH
1
1
1
1

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
0
0
1 Podporovat inovativní technologie vedoucí k rychlému a

Pořadové číslo
1
1
1
1

3
1

Umístění v POH
1
1
1
1

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
1
1
1 Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

ale i objem zdrojů, produkce a efektivního designu
výrobků a celkovou kvalitu. Ve svém důsledku pozitivně
ovlivní složky životního prostředí a minimalizuje rizika pro
zdraví. Půjde spíše o nepřímý dopad, zato velmi zásadní.
Jedním z konkrétních kroků je úprava a efektivita
v oblasti obalů zboží a produktů, zlepšení podmínek
zpětného odběru vysloužilých výrobků, založení
potravinové banky apod.

bezpečnému nakládání s odpady, bez neopodstatněného
skladování s rizikem požárů, kontaminace prostředí apod.
Provádění povede k pozitivnímu dopadu v nepřímé i
přímé rovině na všechny složky životního prostředí.
Povede k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik při
nakládání s odpady.

přímé rovině na všechny složky životního prostředí.
Povede k minimalizaci ekologických a zdravotních rizik při
nakládání s odpady.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Strategický cíl
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
oběhové hospodářství.

Hlavní cíl
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů,
skla a kovů.

Hlavní cíl
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů jako papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud
jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Postupné hodnoty v určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50
%)

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
?
1
1
1

4
1

Umístění v POH
1
1
1
1

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
0
1
1 Realizace strategického cíle povede k pozitivnímu

Pořadové číslo
0
0
0
1

5
0

Umístění v POH
0
0
0
0

Komunální odpady
0
0
1 Jedná se o cíl s pozitivním dopadem na jednotlivé složky

Pořadové číslo
0
0
0
1

6
0

Umístění v POH
0
0
0
0

Komunální odpady
0
0
1 Jedná se o cíl s pozitivním dopadem na jednotlivé složky

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

nepřímému vlivu na jednotlivé složky životní prostředí.
Na druhé straně mohou narůstat rizika při zpracovávání
odpadů a jejich následným využíváním. Zde je nutné
nalézt konsensus a vyvážené řešení mezi úsporami
primárních zdrojů, energetickou náročností zpracování
odpadů, vznikem dalších odpadů a dalšími faktory.

životního prostředí. Provádění povede k celkové nižší
zátěži životního prostředí.

životního prostředí. Provádění povede k celkové nižší
zátěži životního prostředí.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Hlavní cíl
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.

Hlavní cíl
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
-1 0
0
1

7
0

Umístění v POH
0
0
0
0

Směsný komunální odpad
0
0
2 Jedná se zejména o energetické využívání odpadů, kdy je

Pořadové číslo
0
0
0
1

8
0

Umístění v POH
1
0
0
0

Biologicky rozložitelné odpady
0
1
1 I kompostování může být zdrojem negativních vlivů na

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

nutné počítat s uložením nespalitelných zbytků a
produktů z čištění spalin. Při detailu strategické úrovně
nelze s určitostí hodnotit. Detailnější posouzení realizovat
v navazujících stupních projektové přípravy v souladu se
zákonem č. 100/2001 sb. Při realizaci je nutné dbát na
soulad s EU legislativou. Volené technologie by měly
odpovídat těm, jež jsou pro dané odvětví definované
v BREF dokumentech, čili by měli plnit parametry BAT
technologií.

životní prostředí či faktor pohody obyvatel. Nutné
dodržovat platné imisní hodnoty a parametry z hlediska
kvality vody a půdy.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Hlavní cíl
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a
demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících
materiálů uvedených v Katalogu odpadů6 pod katalogovým číslem 17 05 04
(zemina a kamení).

Hlavní cíl
Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
0
0
0
1

9
0

Umístění v POH
0
0
0
0

Stavební a demoliční odpady
0
1
1 Provádět v souladu s předpisy EU a jednoznačně stanovit

Pořadové číslo
0
0
0
0

10 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Nebezpečné odpady
0
1
0 Jedná se o cíl s předpokládaným pozitivním dopadem na

kritéria jejich využití z hlediska jejich kvality a obsahu
nebezpečných látek. Do přírodního prostředí se budou
dostávat antropogenní substráty. Zpracování odpadů
může být energeticky a technologicky náročné.
Prováděním cíle bude dosahováno šetření přírodních
zdrojů, na druhé straně, naplňování cíle se nesmí stát
příčinou kontaminace půdy, vody a potravního řetězce
škodlivými látkami.

jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví.
Provádění povede k celkové nižší zátěži životního
prostředí. Bude nutné kontrolovat, zda jde o skutečné
snížení produkce nebo jen administrativní úpravu a
kontrolu. Bude nutné zabezpečit elektronickou evidencí
odpadů. Dále bude docházet k omezení činností
souvisejících s jejich odstraňováním.

6

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na
lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

Hlavní cíl
Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Zvýšit celkové
využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci
plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci kovových
obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Dosáhnout 55 % celkového využití
prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Dosáhnout 50 %
recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Nebezpečné odpady
0
1
1 Bude se jednat o energeticky a technologicky náročné

Pořadové číslo
1
1
1
1

12 Umístění v POH
1
1
1
1
1

Nebezpečné odpady
0
1
1 Plnění cíle lze charakterizovat jako obecně pozitivní

Pořadové číslo
1
1
1
1

13 Umístění v POH
1
1
1
1
1

Nebezpečné odpady
0
2
0 Plnění cíle lze charakterizovat jako obecně pozitivní

Pořadové číslo
1
1
0
1

14 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Obaly a obalové odpady
0
1
1 Zásadním přístupem je zvýšit využití obalů a obalových

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Pořadové číslo
?
?
?

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

11 Umístění v POH
?
?
?
-1
?

Vlivy na ovzduší

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Hlavní cíl

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na horninové prostředí a půdu

?

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

procesy, z kterých mohou vznikat druhotné negativní
vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Bude nutná
zvýšená kontrola.

činnost. Bude nutné vypracování bezpečných postupů a
jejich dodržování včetně kontroly a sankcí a to v celém
cyklu nakládání s nebezpečnými odpady.

činnost z hlediska dopadů na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejného zdraví. Bude nutné zajištění
odpovídajících finančních prostředků. Pro odstranění
bude nutné používat technologie, které mohou prokázat
účinnost pro dané toxické látky, které způsobily starou
ekologickou zátěž.

odpadů. Naplňování cíle lze považovat za aktivitu
s pozitivním dopadem na jednotlivé složky životního
prostředí. Současně je nutné u třídících linek i
recyklačních technologií hodnotit zdravotní rizika
kontaminace pracovního i životního prostředí.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1
0
1

15 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Obaly a obalové odpady
0
1
1 Součástí tohoto cíle by měly být i snahy o omezování

Pořadové číslo
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
1
1
0
1

16 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Nepřímé pozitivní vlivy ale i nepřímá negativa ze

Dílčí cíl

Pořadové číslo
1
1
0
1

17 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní dopady

Pořadové číslo
1
1
0
1

18 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní dopady

Pořadové číslo
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu.
1
1
0
1

19 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy ale i

Dílčí cíl

20 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

V letech 2015 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů
v hodnotách uvedených v tabulce č. 40.

Hlavní cíl

elektronických zařízení (dále jen OEEZ).

Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení na jednoho občana za kalendářní rok
v hodnotě uvedené v tabulce č. 41 (do 31. prosince 2015 > 5,5 kg /obyv.
/rok)

Dílčí cíl
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce č. 42.

Hlavní cíl

V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
opětovného použití z celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu na
sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízeních viz tabulka
č. 43.

Pořadové číslo
1
1
1
1

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

produkce obalových odpadů.

shromažďování a recyklace (možná rizika kontaminace
pracovního a životního prostředí).

na jednotlivé složky životního prostředí.

na jednotlivé složky životního prostředí.

nepřímá negativa ze shromažďování a recyklace (možná
rizika kontaminace pracovního a životního prostředí)

jednotlivé složky životního prostředí.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1
0
1

21 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
1
1
1
1

22 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní baterie a akumulátory
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
1
1
1
1

23 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní baterie a akumulátory
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
1
1
0
1

24 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní baterie a akumulátory
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
1
1
0
1

25 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní baterie a akumulátory
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
1
1
0
1

26 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
opětovného použití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
(sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení) viz tabulka
č. 44.

Hlavní cíl
Zvýšit úroveň
akumulátorů.

tříděného

sběru

odpadních

přenosných

baterií

a

Dílčí cíl

odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz tabulka č. 45. (2016 - 45 %)

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
a akumulátorů.

Dílčí cíl
Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů. Minimální recyklační účinnost pro
recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na celkové hmotnosti
odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu
viz tabulka č. 46.

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností
(autovraků).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

jednotlivé složky životního prostředí.

jednotlivé složky životního prostředí.

jednotlivé složky životního prostředí.

jednotlivé složky životního prostředí. Otázkou bude
energetická náročnost recyklačních procesů.

jednotlivé složky životního prostředí. Otázkou bude
energetická náročnost recyklačních procesů.

jednotlivé složky životního prostředí. Prováděním cíle
bude také omezován rozsah vrakovišť a s tím spojená
rizika kontaminace pracovního a okolního životního
prostředí u těchto provozů.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků)
viz tabulka č. 47.

Hlavní cíl
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. (2016 – 35 %, 2020 a
dále – 80 %)

Dílčí cíl
Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka č. 48.

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.

Dílčí cíl
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz tabulka č. 49.
(2016 a dále – 100 %)

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1
0
1

27 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
0
0
0
1

28 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní pneumatiky
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
0
0
0
1

29 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní pneumatiky
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
0
0
0
1

30 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní pneumatiky
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
0
0
0
1

31 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní pneumatiky
0
1
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní vlivy na

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

jednotlivé složky životního prostředí. Prováděním cíle
bude také omezován rozsah vrakovišť a s tím spojená
rizika kontaminace pracovního a okolního životního
prostředí u těchto provozů.

jednotlivé složky životního prostředí. Taktéž bude
docházet k omezování rozsahu skladů odpadních
pneumatik s rizikem požárů. Důsledně třídit pneumatiky
vhodné k opětovnému používání (protektorování).

jednotlivé složky životního prostředí.

jednotlivé složky životního prostředí. Otázkou bude
energetická náročnost takového zpracování. Důsledně
třídit pneumatiky vhodné k opětovnému používání
(protektorování).

jednotlivé složky životního prostředí.
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
0
0
1 Riziko vstupu kontaminovaných kalů do prostředí a

Pořadové číslo
1
1
0
0

33 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpadní oleje
0
0
1 Prováděním cíle lze očekávat nepřímé pozitivní dopady

Pořadové číslo
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a
1
1
1
1

34 Umístění v POH
1
1
1
1
1

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
0
1
1 Rizika kontaminace prostředí a infekce. Naplnění jen při

Dílčí cíl

?

35 Umístění v POH
?
?
?
?
2

Specifické skupiny nebezpečných odpadů
0
-1
? Prováděním cíle bude docházet ke snížení rizik vstupu do
prostředí a neodborného užití.

?

36 Umístění v POH
?
?
?
?
2

Specifické skupiny nebezpečných odpadů
0
-1
? Prováděním cíle bude docházet ke snížení rizik vstupu do

37 Umístění v POH

Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících
látek (POPs)
1
0
0 Prováděním bude dosahováno omezení negativních rizik

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Pořadové číslo
?
?
?

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod.

Hlavní cíl
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Hlavní cíl

veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.

Pořadové číslo
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do
?
?
?
konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem
polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

Dílčí cíl
Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

v držení

Dílčí cíl
Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich
účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Pořadové číslo
?
?
?
Pořadové číslo
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

32 Umístění v POH
?
0
?
?
0

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Hlavní cíl

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na horninové prostředí a půdu

?

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

možné ohrožení veřejného zdraví a jednotlivých složek
životního prostředí. Současně zavést technologie
hygienizace kalů v případě jejich využití do půdy.
Legislativně stanovit kritéria kvality kalů, odpovídající
trendům EU a zajistit jejich dodržování průběžnou
kontrolou.

na jednotlivé složky životního prostředí.

stanovení jednotných postupů, provádění kontrol.

prostředí a neodborného užití.

pro veřejné zdraví a životní prostředí.
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Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

40 Umístění v POH
1
1
1
1
1

Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
0
0
0 Snížení rizik vstupu do životního prostředí.

Dílčí cíl
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a
vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu,
které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace,
občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná
zařízení).

Pořadové číslo
0
0
0
1

41 Umístění v POH
0
1
0
0
0

Další skupiny odpadů
0
1
1 Snížení množství odpadů ukládaných na skládky, snížení

Dílčí cíl
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a
vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky
spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

Pořadové číslo
0
0
0
1

42 Umístění v POH
0
1
0
0
0

Další skupiny odpadů
0
1
1 Snížení množství odpadů ukládaných na skládky, snížení

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Pořadové číslo
1
0
1
1

38 Umístění v POH

Vlivy na funkční využití území

Odpady s obsahem azbestu
0
0
0 Provést opatření, která budou v souladu s trendy EU.

0

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

39 Umístění v POH
1
1
1
1
1

0

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Hlavní cíl

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Kontrolovat výskyt POPs zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních
organických znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č.
756/2010.

Pořadové číslo

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Pořadové číslo
1
0
1
1

Vlivy na ovzduší

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících
látek (POPs)
0
0
0 Omezení možnosti vstupů do prostředí, stanovit

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

komodity a limity.

Vypracovat metodiku pro nakládání s odpady s azbestem
v obcích, kontrolovat nakládání s odpady s azbestem a
tím snížit riziko expozice obyvatel azbestem.

objemu skleníkových plynů. Možné využití při
kompostování a v bioplynových stanicích v souladu
s nařízením Evropské rady a Parlamentu 1069/2009.

objemu skleníkových plynů. Možné využití při
kompostování a v bioplynových stanicích v souladu
s nařízením Evropské rady a Parlamentu 1069/2009.

Stránka 217

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály
za účelem náhrady primárních surovin.

Hlavní cíl
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území České republiky.

Hlavní cíl
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a
životní prostředí v České republice.

Dílčí cíl

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Dílčí cíl

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená
a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1
0
1

43 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Odpady železných a neželezných kovů
0
1
1 Jedná se o cíl s pozitivním dopadem. Omezení negativ ze

Pořadové číslo
0
0
0
0

44 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
1
1
0 Prováděním cíle lze očekávat snížení rizik kontaminace

Pořadové číslo

45 Umístění v POH
1

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a
vývozu odpadů
0
1
0 Omezit možnosti přesunu odpadu přes hranice na

1

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu
určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není
znám nebo zanikl
0
1
1 Prováděním cíle se omezí kontaminace a znečišťování

1

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu
určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není
znám nebo zanikl
0
1
1 Prováděním cíle se omezí kontaminace a znečišťování

1

1

1

1

Pořadové číslo

1

1

1

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1

1

1

1

1

46 Umístění v POH

1

Pořadové číslo

1

1

1

1

1

1

47 Umístění v POH

1

1

1

1

1

získávání a zpracování primárních surovin, což povede
k jejich šetření.

životního prostředí. Bude
negativních vlivů z dopravy.

docházet

k omezování

základě principu blízkosti (Basilejská úmluva). Uplatňovat
zásadu zpracování odpadu na území původce a to i na
regionální úrovni.

životního prostředí. Pozitivním trendem je zapojení
veřejnosti do kontroly (Zmapuj to).

životního prostředí a přispěje se k jeho revitalizaci.
Nevyřešenou otázkou je nevyřešené finanční zajištění.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Hlavní cíl
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Dílčí cíl
Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit
komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související
s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Dílčí cíl
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů
při výkonu státní správy.

Dílčí cíl
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových
a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty
(zejména Surovinovou politikou České republiky a Politikou druhotných
surovin České republiky).

Dílčí cíl
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby
z hlediska naplnění cílů Programu.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
1
1
0
1

48 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
0
1
1 Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít

Pořadové číslo
0
0
0
0

49 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
0 Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít

Pořadové číslo
0
0
0
0

50 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
1 Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít

Pořadové číslo
0
0
0
0

51 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
2 V rámci dílčího cíle 3 byly identifikovány pozitivní vlivy na

Pořadové číslo
0
0
0
0

52 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
2 Obecně formulovaný cíl, jenž bude mít pozitivní dopad

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

pozitivní dopad v obecné rovině, a v dlouhodobém
časovém horizontu.

pozitivní dopad v obecné rovině, a v dlouhodobém
časovém
horizontu
s působením
přesahujícím
implementační období koncepce.

pozitivní dopad v obecné rovině, a v dlouhodobém
časovém horizontu.

úsporu surovin a energetické zdroje, lze konstatovat, že
se jedná významně proaktivní opatření z hlediska
environmentálních kritérií.

v obecné rovině na snižování odpadů. Pozitivní vliv na ŽP
a zdraví se projeví v návaznosti na realizaci nových
technologií a na dobře nastavených motivačních prvcích
pro výrobní sféru.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce)
s cílem jejich postupného rozšiřování.

Dílčí cíl
V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné
legislativní prostředí pro realizaci Programu.

Dílčí cíl
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro
postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu
(fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

Dílčí cíl
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního
odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na
úrovni občanů.

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
0
0
0
0

53 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
1 Bez komentáře

Pořadové číslo
0
0
0
0

54 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
0 Bez komentáře

Pořadové číslo
0
0
0
0

55 Umístění v POH
0
0
0
2
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
1 Jedná se o obecně formulovaný cíl, jenž bude mít

Pořadové číslo
0
0
0
0

56 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
1 Pozitivní ovlivnění bude vycházet z promítnutí cíle do

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

pozitivní dopad v obecné rovině.

lokálních odpadových hospodářství, což by mělo být
kondicionalitou pro tento dílčí cíl z hlediska jeho
efektivního uplatňování. Z hlediska koncepce obtížně
hodnotitelné dopady, jež budou pravděpodobně
pozitivní.
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Komentář

Pořadové číslo
0
0
0
0

57 Umístění v POH
0
0
0
2
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
1 Pozitivní ovlivnění bude vycházet z promítnutí cíle do

Pořadové číslo
0
0
0
0

58 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
2 V případě prodloužení životnosti výrobků by se pozitivní

Pořadové číslo
0
0
0
0

59 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
1
0
0 Vliv na snížení negativních dopadů na ŽP a zdraví bude

Pořadové číslo
Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů
0
0
0
0

60 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
2
0
1 V posuzované úrovni bez vlivu. Cíl je dobrým základem

Dílčí cíl

61 Umístění v POH
0
0
0
0
0

Program předcházení vzniku odpadů
0
0
0 Bez komentáře.

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.

Dílčí cíl
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků
a materiálů.

Dílčí cíl
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti
podpory Programu předcházení vzniku odpadů.

Dílčí cíl

v aktivitách a činnostech
odebíraných výrobků.

kolektivních

systémů

a

systémů

zpětně

Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku
odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a
opatření.

Pořadové číslo
0
0
0
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

lokálních odpadových hospodářství, což by mělo být
kondicionalitou pro tento dílčí cíl z hlediska jeho
efektivního uplatňování. Z hlediska koncepce obtížně
hodnotitelné dopady, jež budou pravděpodobně
pozitivní.

vliv projevoval v delším časovém horizontu.

záviset na cílech výzkumu a jeho realizaci.

pro snížení množství odpadů
negativních vlivů.

a tím i stávajících
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2. Hodnocení opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provádění opatření bude mít nepřímé pozitivní dopady
na jednotlivé složky životního prostředí. Dojde
k zmenšení podílu odpadů určených ke skládkování a
spalování odpadů. Možnost zvýšení využití odpadů.
Provádění opatření bude mít nepřímé pozitivní dopady
na jednotlivé složky životního prostředí. Povede k zvýšení
podílu separovaného odpadu a jeho dalšího využití.
Kontrola musí být doplněna finančními pobídkami a
výchovou a osvětou obyvatel.
Z pozice zpětné vazby dodržování hierarchie nakládání s
odpady je nutné, aby toto opatření mělo svojí oporu
v legislativě a jejím vynucováním.
To lze realizovat na základě jednotlivých plánů
odpadového hospodářství konkrétních obcí.
Bez komentáře.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Pro zohlednění životního cyklu aplikovat metody LCA.

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

A

Legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru
komunálních odpadů v obcích.

0

0

0

B

Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek
komunálních odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.

0

0

0

0

0

0

C

Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.

0

0

0

0

0

D

Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s KO a jeho
kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích,
jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20
Katalogu odpadů.
Legislativně vymezit podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se
od hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat
zejména ochranu životního prostředí a zdraví, zohledňovat celkový
životní cyklus odpadu a jeho dopad na životní prostředí, technickou
proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

2

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024

E
F

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komunální odpady
0
0
0
0

Stránka 223

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
G Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Informovanost povede k prokázání smysluplnosti třídění
odpadů. Nepřímo může přispět k zvýšení podílu
tříděného odpadu a povede k většímu zapojení obyvatel
do systému třídění.

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez komentáře.

0

0

Směsný komunální odpad
0
0
0
0
0
0

0

2

0

0

Pro současný stav rozpracování nelze hodnotit. Bude
záležet na přesné formulaci v rámci legislativní normy.
Obecně lze očekávat pozitivní vliv na energetické využití.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

Nelze hodnotit, nelze předvídat dimenzi těchto
průběžných úprav. Z opatření nejsou patrné potřebné
detaily ani další podmínky vycházející z legislativy a revize
směrnice Evropské rady a Parlamentu 98/2008.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

Bude nutné v dostatečném předstihu zajistit kapacity pro
využití vytříděného odpadu a upraveného odpadu. Jedině
tak je možné navržené opatření realizovat. V důsledku
realizace opatření lze očekávat omezení potřeby
skládkování, což je pozitivním dopadem.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

A

B

C

obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění
komunálních odpadů a o nakládání s dalšími složkami komunálních
odpadů. Součástí jsou také informace o možnostech prevence
a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na
obecní a regionální úrovni.
Legislativně definovat možnosti a podmínky energetického využití
směsného komunálního odpadu, především ve vazbě na rámcovou
směrnici o odpadech a v ní stanovené energetické účinnosti zařízení a
s ohledem na ochranu ovzduší.
Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných
komunálních odpadů tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování
těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat,
v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného
komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového
hospodářství vnějším podmínkám jako jsou legislativa EU, uplatnění
nových technologií, konkurenční prostředí apod., při zachování vysoké
míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro
původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany.
Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá
zákaz skládkování od roku 2024.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

2

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Statistiky o nakládání s odpady lze využít pro propagaci
třídění odpadu a podobné aktivity v rámci vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství dle
příslušné úrovně POH.

0

0

0

Živnostenské odpady
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Ve svém důsledku může mít pozitivní vliv zejména
z pohledu omezení dopravy.

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez komentáře.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
D Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k

zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného
komunálního odpadu).

E

F

A
B

V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v
zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy,
nebo po jeho úpravě následným spalováním /spoluspalováním za
dodržování platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním
odpadem na obecní a regionální úrovni.

Legislativně zakotvit možnost zapojení právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání do obecních systémů
nakládání s komunálními odpady.
Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními
odpady v souvislosti s možností zapojit do obecního systému
nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

Komentář

Energetické využití odpadů je z hlediska životního
prostředí aktivita, jež je podporovaná a ve své podstatě
povede ke snižování tlaku na životní prostředí. Budování
odpovídající infrastruktury bez znalosti územního
průmětu a detailních dat z projektové úrovně nelze
hodnotit. Z hlediska koncepčního lze toto opatření
hodnotit pozitivně. V navazujících stupních projektové
přípravy jednotlivých projektů je nezbytné důsledně
postupovat v souladu se zákonem č. 100/2001 sb.
Nelze hodnotit bez znalosti kapacit vhodných technologií.
Z hlediska koncepčního lze toto opatření hodnotit
pozitivně.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií např. maximální limit

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez komentáře.

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez komentáře.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bez komentáře.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.
Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
snížení administrativní zátěže.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

E
F
G

produkce komunálních odpadů, při jejichž splnění se budou moci
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do
obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci
s komunálními odpady, které produkují.
Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni c) a upravovat je
dle aktuálních podmínek v obci.
Rozšířit kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým
osobám a fyzickým osobám neoprávněně využívajícím obecní systém
nakládání s komunálními odpady.
Legislativně umožnit spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem
na zlepšení možností kontroly právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání podnikajících na území dané obce.
Zjednodušit povinnost vedení evidence odpadů právnickými osobami
a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání zapojenými do
obecního systému nakládání s komunálními odpady.

H

Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky
obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi.

A

Legislativně vymezit pojmy v této oblasti.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.

Bez dopadu na jednotlivé složky životního prostředí. Lze
očekávat pozitivní dopady na úrovni vzdělávání, výchovy
a osvěty v oblasti odpadového hospodářství.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost
obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na
systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady,
minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Legislativně zakotvit povinnost fyzických osob a původců napojených
na systém obce, biologicky rozložitelné odpady odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného
obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém shromažďování a odděleného sběru papíru, a
povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci
napojení na systém obce odkládat papír, který produkují jako odpad.
Legislativně stanovit povinnost fyzických osob a původců napojených
na systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k
využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v
souladu se zákonem o odpadech.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů stanovit jejich
vlastnosti a požadavky na sběr a nakládání s nimi.

C

D

E

F

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství. Současně musí parametry pro sběr a další
nakládání s nimi respektovat ochranu zdraví a životního
prostředí. Nezbytná bude i kontrolní činnost.
Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství. Současně musí vyhláška respektovat
pravidla pro ochranu zdraví a životního prostředí.
Nezbytná bude i kontrolní činnost.

Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství. Současně musí legislativa respektovat
pravidla pro ochranu zdraví a životního prostředí.
Nezbytná bude i kontrolní činnost.
Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.
Prováděním opatření lze očekávat pozitivní dopady na
úrovni vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
G Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití
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V současném stavu detailu nelze hodnotit.
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Administrativní opatření.
netříděných odpadů.
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0

0
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0

0

0
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0

0

Lze očekávat pozitivní dopady na úrovni vzdělávání,
výchovy a osvěty v odpadovém hospodářství. Statistiky o
nakládání s odpady lze využít pro propagaci třídění
odpadu a podobné aktivity.
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0

0

Lze očekávat pozitivní dopady na úrovni vzdělávání,
výchovy a osvěty v odpadovém hospodářství. Měla by se
prosazovat odpovědnost každé domácnosti za
produkované odpady a v nejvyšší možné míře za jejich
zpracování a využití. Zvláště u malých sídel je nevhodné
přenášet odpovědnost na obce.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

I

J

biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s
komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická
úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve
směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést
systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich
následné využití.
Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů.
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky
obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o
nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence
a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně
jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a
obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických
osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního
kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje
zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Povede k snížení objemu
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
K Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad,

energetické využití a přípravu k energetickému využití. Vytvořit
přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně
sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních
původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.

L

M

Stanovit minimální požadavky na technologie pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů,
za účelem dosažení vysokého využití produktů a splnění všech nároků
na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného
sběru BRKO, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu
výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky
rozložitelných odpadů, kompostu a digestátu, především pro využití v
zemědělské výrobě a také v obcích.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Může se jednat o bipolární opatření, čili dopad realizace
navrhovaného opatření může nabývat jak pozitivní, tak i
negativní dimenze.
Lze počítat se zábory půdy, novými stavbami. Vyvolá
potřebu odstraňování zbytků po zpracování. Je nutné
zohledňovat místní podmínky. V navazujících stupních
projektové přípravy bude nezbytné postupovat v souladu
se zákonem č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí, v platném znění.
Navrhované opatření lze považovat za obecně pozitivní
s předpokládaným kladným dopadem na životní
prostředí.
Podporovat pouze kvalitní komposty splňující vlastnosti
dané platnou legislativou zohledňující aktuální odborné
poznatky. Nutnou aktivitou v této oblasti bude zesílená
kontrolní činnost. Jednotlivý vlastníci půdy nemohou nést
podíl za vznik tohoto druhu odpadu v rámci společnosti,
zvláště v případě, kdy je většina půdy v nájmu a tyto
činnosti bude provozovat nájemce bez souhlasu majitele.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů
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Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
N Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce
k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z
odpadů, která splňují kvalitativní požadavky na běžná hnojiva.

O

P

Legislativně umožnit a podporovat energetické využití biologicky
rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním odpadu,
který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci
rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich
zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými
biologickými metodami.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného
komunálního odpadu.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Stanovení takovéto povinnosti by mohlo vést k zvýšené
poptávce po hnojivech z odpadů a může vést k jejich
záměrné produkci, což je v rozporu s ideou celé koncepce
Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024. Dále by
takováto povinnost mohla vést k obchodnímu
zhodnocení odpadu z provozů, jako jsou bioplynové
stanice, čímž tato dotovaná činnost získá další
promyšleně strukturovanou ekonomickou výhodu. Je
proto nutné, aby textace toho bodu vždy věcně
obsahovala motivaci k náhradě průmyslových hnojiv
hnojivy vyrobenými z odpadů nikoliv stanovenou
povinnost. Hnojiva taktéž musí splňovat kritéria kvality
z hlediska ochrany půdy, potravního řetězce a zdraví lidí.
Uplatnění tohoto opatření má své opodstatnění zejména
ve velkých sídelních aglomerací.

Opatření počítá s novými výstavbami. Tyto podporované
projekty musí odpovídat nejvyšším požadavkům
z hlediska ochrany zdraví a životního prostředí. Současně
musí řešit i produkty po spalování a ekonomické sociální
hledisko únosnosti. V navazujících stupních projektové
přípravy důsledně postupovat v souladu se zákonem č.
100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,
v platném znění. Jen pro kapacity, které nelze
kompostovat či aerobně a anaerobně zpracovat.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Q Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v
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Nelze hodnotit bez znalosti kapacit vhodných technologií.
Z hlediska koncepčního lze toto opatření hodnotit
pozitivně.
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Administrativní opatření s přepokládaným dopadem
omezení skládkového plynu.
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Administrativní opatření lze identifikovat pozitivní dopad
na ochranu zdraví.
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Snížení nároků na nepotravinové využití zemědělské
půdy.
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V rámci pravidelného vyhodnocování POH.
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Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Na základě provádění opatření lze očekávat omezení
negativ vyplývajících ze skládkování odpadů.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

S
T
U
V

W

zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy,
nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za
dodržování platné legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání
biologicky rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky
odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno
ukládat na skládky.
Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s
odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
Legislativně umožnit využívat v zemědělských bioplynových stanicích
biologicky rozložitelné odpady podobné cíleně pěstované biomase
(např. travní seče z fotbalových hřišť apod.).
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady na regionální úrovni.
Průběžně upravovat poplatek za skládkování komunálních odpadů tak,
aby jeho výše znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a
využitelných druhů odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady,
včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou složku, a to i s
ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším
podmínkám jako jsou legislativa EU, uplatnění nových technologii,
konkurenční prostředí apod., při zachování vysoké míry diverzifikace a
tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a
občany.
Legislativně stanovit od roku 2024 zákaz skládkování směsného
komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
X Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných
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Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Bez komentáře.
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Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí, jelikož nejsou
identifikovány parametry a jejich hodnoty. Parametry pro
výstup musí respektovat ochranu zdraví a životního
prostředí.
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Stavební a demoliční odpady
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Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí. Lze očekávat úporu
primárních surovin.
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Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření, které při vhodně stanovených
parametrech může snížit kontaminaci životního prostředí
a podpořit ochranu lidského zdraví.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Z

A

B

C

odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování
biologicky rozložitelných odpadů.
U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi
jako je anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad
(kompostování) nebo jinými biologickými metodami.
Legislativně stanovit parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající
bioodpad, které budou využívány do životního prostředí.

Legislativně stanovit podmínky pro řízení vzniku stavebních a
demoličních odpadů (dále jen „SDO“) a pro nakládání s nimi a tím
minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně zabezpečit
využívání SDO a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu
následného recyklátu.
Řídit se legislativou EU v oblasti „konce odpadu“, a pokud nebude
zpracován příslušný legislativní dokument na úrovni EU, pak
vypracovat dokument přesně stanovující přechod recyklovaného
stavebního a demoličního odpadu na výrobek.
Legislativně zakotvit normy pro jakost recyklátů ze stavebních a
demoličních odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Z realizace opatření lze očekávat úspory primárních
zdrojů surovin při respektování místních podmínek.
Recykláty musí splňovat kritéria, která svými parametry
zabrání kontaminaci životního prostředí a nebudou
příčinou expozice populace toxickým látkám.
Administrativní opatření, které při vhodně stanovených
parametrech může snížit kontaminaci životního prostředí
a ochranu lidského zdraví.
Z realizace opatření lze očekávat úspory primárních
zdrojů surovin. Recykláty a upravený demoliční odpad
musí splňovat kritéria, která svými parametry zabrání
kontaminaci životního prostředí a nebudou příčinou
expozice populace toxickým látkám.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
D Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební
normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti
financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky
možné.

Komentář

E

Zamezit využívání neupravených SDO, s výjimkou výkopových zemin a
hlušin bez nebezpečných vlastností.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

F

Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a
demoličních odpadů a recyklátů z těchto odpadů na povrchu terénu
při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

G

Vypracovat dokument pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v
komoditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační
materiály ze zateplení budov apod. s cílem jejich maximálního využití.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření vedoucí k ochraně před
znečištěním životního prostředí a ochraně veřejného
zdraví.

H

Legislativně vymezit rozsah druhů stavebních a demoličních odpadů
vhodných k využití na povrchu terénu.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření vedoucí k ochraně před
znečištěním životního prostředí za předpokladu, že
budou stanovena kritéria, která svými parametry zabrání
kontaminaci životního prostředí a negativní dopad na
veřejné zdraví.

A

Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na
regionální úrovni.

0

Nebezpečné odpady
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření vedoucí k ochraně před
znečištěním životního prostředí. Vyhodnocení v rámci
POH.

0
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
0

1
0

1
0

1
1

1
0

1
0

1
0

1
0

1
0

0
0

2
1

0
0

Sníží kontaminaci ŽP a expozici obyvatel toxickým látkám.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek
komunálních odpadů.

C
D
E
F

G
H
I
J
K

Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu
nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí
včetně vytvoření metodik.
Zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných
odpadů a zařízení na úpravu odpadů ke snižování a odstraňování
nebezpečných vlastností.
Zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a
modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu
nebezpečných odpadů.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavést systém
podpory inovativních výrobních technologií směřujících ke snížení
množství vznikajících nebezpečných odpadů a odpadové náročnosti
technologických procesů.
Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
Revidovat a nastavit poplatek za skládkování nebezpečného odpadu
na odpovídající úroveň s ohledem na reálný ekonomický stav
odpadového hospodářství.
Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných
jako technické zabezpečení skládek odpadů.
Legislativně stanovit přísnější podmínky pro udělování pověření k
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – zkouška odborných
znalostí.
Legislativně stanovit požadavky na osobu odebírající vzorky
nebezpečných odpadů určené ke zkouškám k prokázání vlastností
odpadu.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Poveden k možnému omezení kontaminace odpadů. Lze
očekávat pozitivní dopad na jednotlivé složky životního
prostředí a veřejného zdraví.
Je nutné spolupracovat nejen s příslušnými orgány ale i
s profesními svazy. Při realizace povede k větší ochraně
zdraví lidí i životního prostředí.
Opatření kromě pozitiv klade nároky na území, dopravu
apod.
Opatření kromě pozitiv klade nároky na území, dopravu
apod. Zlepší nakládání s nebezpečnými odpady a povede
k minimalizaci rizik pro zdraví a životní prostředí.
Bude zde potenciál ke snížení kontaminaci ŽP a expozice
obyvatel toxickým látkám.

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

C

Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s
odpady.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D

Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů
do roku 2020 a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro
prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné
složky komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a
kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu
„znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění
sběru (zpětného odběru) a využití obalových složek komunálních
odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k
nakládání s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a
navrhovat opatření k jeho zlepšení.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Výsledky lze použít v propagaci a optimalizaci systémů,
taktéž v rámci vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Obaly a obalové odpady
0
0
0
0
0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na vodu

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na klima

0

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na ovzduší
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních
odpadů, včetně jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto
systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A
B

E
F

G

H

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Prováděním lze očekávat nepřímé pozitivní dopady na
jednotlivé složky životního prostředí. Podpoří snížení
odpadů v prostředí a krajině.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na
I
regionální úrovni.

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
0
0
0
0
0
0
1
0

Komentář

Výsledky lze použít v propagaci a optimalizaci systémů,
taktéž v rámci vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti
odpadového hospodářství.

2

0

1

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.

A

Legislativně nastavit funkční systém zpětného odběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení v návaznosti zejména na
evropské předpisy tak, aby bylo možné splnit cíle požadované směrnicí
2012/19/EU.

0

B

Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému
zpětného odběru, např. s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných
dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových
a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného
elektrozařízení.
Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob
v rámci celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního
„mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při sběru a přepravě
odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním
systémům, včetně nastavení možností kontroly efektivního
vynakládání finančních prostředků vybraných v rámci systému
zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat
vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

C

D

E
F

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
G Nastavit standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Technické opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

elektrozařízení a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány státní
správy a samosprávy.
Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a
nelegální demontáži.

Komentář

I

Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen
kovového odpadu.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

J

Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení,
zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné
zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním
opětovného použití ze strany státních i soukromých institucí.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření
bez
identifikovatelných
nepříznivých vlivů na jednotlivé složky životního
prostředí.
Lze očekávat pouze pozitivní dopad na úrovni vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Není možné konkrétně hodnotit. Z hlediska koncepčního
jde o pozitivní opatření ve vztahu k životnímu prostředí a
snížení jeho zátěže.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

K
L

M Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.

N
O

Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a
recyklačních technologií se zaměřením na využití odpadních
elektrických a elektronických zařízení.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání
s nimi.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Lze očekávat pozitivní dopad na úroveň vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového hospodářství. V
dlouhodobém horizontu se může pozitivně projevit ve
všech oblastech životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání
s komunálními odpady a sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné
zprávy v registru míst zpětného odběru.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání s
nimi.
Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné
k životnímu prostředí a nákladově efektivní.

0

0

0

0

0

0

0

Zintenzivnit informační kampaně.

0

0

0

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v
rámci celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního
„mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při sběru a přepravě
přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

2

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A

B
C
D

E
F
G

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Odpadní baterie a akumulátory
0
0
0
0
0
0

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

Sníží rizika kontaminace vod a vzniku nelegálních skládek.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Podporovat výzkum, vývoj, inovaci a implementaci postupů a
technologií s pozitivním vlivem na zvýšení úrovně materiálového a
energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s
ukončenou životností se zaměřením na využití surovin.
Podpora sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(autovraků) z prostředků vybraných na základě Poplatku na podporu
sběru, zpracování, využití a odstranění vozidel s ukončenou životností.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání
s nimi.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Provádění navrhovaného opatření se v dlouhodobém
horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech
životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Nastavit standardy pro sběr a zpracování vybraných vozidel
s ukončenou životností (vybraných autovraků), standarty pro
opětovné použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány
státní správy a samosprávy.
Zabezpečit, aby předání vozidla do zpracovatelského zařízení bylo bez
jakýchkoliv výdajů pro posledního držitele nebo vlastníka a to i za
předpokladu, že kompletní předávané vozidlo má nulovou nebo
zápornou hodnotu. V takovém případě zajistit, aby veškeré náklady
nebo jejich podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s
ukončenou životností (autovraky) přijímal zdarma.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A

Diferencovat nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností
(vybrané autovraky) a s ostatními vozidly s ukončenou životností
(ostatní autovraky).

B

C

D

E

F
G

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

Navrhované opatření zlepší efektivitu systému
informovanost veřejnosti.

a

0

0

2

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů
jednotlivé složky životního prostředí.
Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů
jednotlivé složky životního prostředí.

na

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
H Sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst
zpětného odběru.

Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v
rámci celého systému zpětného odběru.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.

0

0

Odpadní pneumatiky
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

Legislativně zakotvit princip zvláštního „mírnějšího“ režimu pro
nakládání s odpady při sběru odpadních pneumatik.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s
komunálními odpady s tím, že budou stanoveny parametry sběrné sítě
za účelem minimalizace nákladů pro obce v oblasti nakládání s
odpadními pneumatikami.
Zintenzivnit informační kampaně.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

F

Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

G

Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

H

Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a
recyklačních technologií se zaměřením na využití surovin.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A
B
C
D

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

na
na
na

Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Provádění navrhovaného opatření se v dlouhodobém
horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech
životního prostředí.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
I
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání s
nimi.

Komentář

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Součástí opatření by měla být evidence zapravovaných
kalů a zamezit jejich účelového zapravování do půdy a
nekontrolovatelné aplikace do životního prostředí včetně
kontroly jejich kvality z hlediska obsahu nebezpečných
látek.
Provádění opatření zamezí kontaminaci půdy, vody a
bude minimalizovat kontaminace potravního řetězce,
povede k minimalizaci rizik pro zdraví.
Lze doporučit především u kalů z průmyslových a velkých
městských aglomerací se zvýšeným rizikem kontaminace
složek životního prostředí při kompostování či
anaerobním rozkladu.

A

Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních
vod a množství těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování
a přímé použití kalů na zemědělské půdě).

0

B

Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických
parametrů důsledně kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k
aplikaci na půdu.
Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým
využíváním kalů z ČOV s odpovídající produkcí kalů.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

?

?

1

1

?

?

1

?

?

?

?

Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a
přípravků osobní hygieny v odpadních vodách a jejich průniku do kalů
z ČOV. Na základě výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat
opatření k nakládání s kaly z ČOV s ohledem na ochranu lidského
zdraví a ivotního prostředí.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví podporovat
osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k
odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s
právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provádění opatření se v dlouhodobém horizontu může
pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí.

0

0

1

0

1

0

0

0

0

2

0

0

Provádění opatření se v dlouhodobém horizontu může
pozitivně projevit ve všech oblastech životního prostředí.

C

D

E

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provádění opatření lze pozitivně hodnotit s tím, že je
nutné ustanovit kontrolu a případné sankce.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
F Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání
s kaly z čistíren odpadních vod s důrazem na ochranu zdraví lidí,
životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren
komunálních odpadních vod v zemědělství.

Komentář

A

Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a
skladování s ohledem na jejich následné využití.

0

0

0

Odpadní oleje
0
0
0
0

0

0

0

0

1

Organizační opatření s pozitivním vlivem na možné další
či energetické využití.

B

Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně
energeticky využívat v souladu s platnou legislativou.

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Opatření má pozitivní vliv především na kvalitu ovzduší,
klima a snížení nároku na primární surovinové zdroje.

C

Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

D

Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními
oleji.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.

A

Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví legislativně
stanovit pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární
péče se zaměřením na sběr, třídění, shromažďování, úpravu, přepravu
a odstraňování odpadů ze zdravotnických, veterinárních a jim
podobných zařízení, např. domácí péče a samoléčení.
S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými
vlastnostmi nakládat dle hierarchie nakládání s odpady a dle
dostupných technologií s upřednostněním BAT.

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

Provádění navrhovaného opatření lze doporučit.

1

1

1

1

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.

B

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1

1

1

1

1

1

1

1
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví legislativně

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provádění navrhovaného opatření lze doporučit.

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Provádění navrhovaného opatření lze doporučit.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Provádění navrhovaného opatření lze doporučit.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Provádění navrhovaného opatření lze doporučit za
předpokladu zapojení i veterinární služby.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

E

F

stanovit parametry pro účinnost hygienizace dekontaminačních
zařízení včetně parametrů kvality s návaznou důslednou kontrolou.
Navázat spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti osvěty
nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných
zařízení s cílem zabezpečit nakládání s odpadem z těchto zařízení v
souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na důsledné
oddělování od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie
dle jeho skutečných vlastností.
Legislativně stanovit školení pro všechny zaměstnance, kteří nakládají
s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
včetně pracovníků podílejících se na jednotlivých krocích nakládání s
těmito odpady.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví vypracovat
aktualizované metodiky pro nakládání s odpady ze zdravotnické a
veterinární péče zahrnující současné trendy a principy dané WHO a
EU.

Komentář

A

Legislativně upravit pravidla pro stávající odpady PCB a zařízení s
obsahem PCB.

0

Odpady a zařízení s obsahem PCB
0
0
0
0
0
0
0

0

2

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

B

Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem PCB a objemem
náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s
tímto druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku
2025.

?

?

2

0

0

?

Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí kromě zvýšené
osvěty obyvatelstva..

A

Realizovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu POPs v
odpadech.
Identifikovat zdroje možných úniků POPs.

B

?

?

?

?

?

?

Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Lze očekávat pozitivní dopad na vzdělávání, výchovu a
osvětu v oblasti odpadového hospodářství.
Provádění navrhovaného opatření lze doporučit.
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Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Odpady s obsahem azbestu
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

Povede ke snížení expozice obyvatel azbestem.

1

0

0

1

0

Povede ke snížení expozice obyvatel azbestem. Zohlednit
problematiku stavebních materiálů s přirozeným
obsahem azbestu (např. kamenivo).

0

0

2

0

0

?
?
?
?
?
?
?
+1
?
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
0
0
0
0
0
0
0
0
0

?

?

?

Lze
očekávat
pozitivní
dopad
na
úroveň
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. V
dlouhodobém horizontu se může pozitivně projevit
v ochraně zdraví a k snížení kontaminace pracovního i
životního prostředí.
Bez komentáře.

0

0

0

0

0

0

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na vodu

0

Vlivy na klima

0

Vlivy na ovzduší

0

0

0

0

0

0

0

Reflektovat na legislativní změny EU v oblasti nakládání s odpady
azbestu s důrazem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
Vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR),
Ministerstvem zdravotnictví (MZ) postup pro stavební úřady, jak v
rámci stavebního řízení pro rekonstrukce a demolice staveb ovlivnit
žádoucím způsobem manipulaci s odpady z azbestu.
Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání
a hygieny práce při nakládání s azbestem. MŽP ve spolupráci s MZ
provede informační kampaň pro obyvatele a zajistí provádění kontrol
příslušnými kontrolními orgány.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu.

A

Kontrolovat nakládání s tímto druhem odpadu (Státní úřad pro
jadernou bezpečnost).
Vypracovat ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
metodický postup pro nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona
o odpadech (Ministerstvo životního prostředí).

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Stanovit metodiku pro kontrolu výskytu perzistentních organických
znečišťujících látek ve vybraných odpadech (Ministerstvo životního
prostředí).

A
B

C

B

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

Komentář

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A

B

Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Z provádění navrhovaného opatření vyplývá omezení

Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů
živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení,
zejména bioplynových stanic a kompostáren.
Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z
veřejných stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

znečištění rozložitelnými odpady, z tohoto důvodu lze
opatření doporučit. Současně musí systém odpovídat
Nařízení (ES) 1069/2009.
Prováděním opatření dojde mimo jiné k zlepšení funkce
čističek odpadních vod. Současně musí systém odpovídat
Nařízení (ES) 1069/2009.
Prováděním opatření dojde mimo jiné k zlepšení funkce
čističek odpadních vod. Současně musí systém odpovídat
Nařízení (ES) 1069/2009.
Prováděním opatření může dojít k úsporám energie, ale i
záborům území. Při podpoře nových projektů
v navazujících stupních projektové přípravy postupovat
v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí.

C

Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a
tuků od původců a z domácností.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků,
zvláště zařízení sloužících k výrobě energie (bioplynové stanice,
zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické využití).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

E

Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a s vedlejšími produkty živočišného původu v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
Sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného
původu, navrhovat a přijímat odpovídající opatření.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zemědělství podporovat
osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v
souladu s právními předpisy v této oblasti.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření,
ochraně zdraví obyvatel.

které

povede

k zvýšené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření,
ochraně zdraví obyvatel.

které

povede

k zvýšené

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Lze očekávat pozitivní dopad na environmentální
vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti odpadového
hospodářství. Provádění opatření se v dlouhodobém
horizontu může pozitivně projevit ve všech oblastech
životního prostředí a ochraně zdraví obyvatel.

F
G

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

1

0

1

Lze očekávat snížení potřeby nových surovinových zdrojů.

Organizační opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024

A
B
C
D

Rozšiřovat počet míst zpětného odběru (sběru) výrobků s ukončenou
životností, za účelem získání většího množství surovin strategických
vzácných kovů.
Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování
výrobků s ukončenou životností v ČR.
Analyzovat a upravit podnikatelské prostředí v oblasti sběru a výkupu
odpadů.
Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů.

0

Odpady železných a neželezných kovů
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

A

Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na
regionální úrovni.

B

Vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na celostátní úrovni.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C

Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH krajů stanovovat
potřebná zařízení pro nakládání s odpady v regionech.
Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH ČR stanovovat
preferovaná a k podpoře z veřejných zdrojů doporučená zařízení pro
nakládání s odpady.
Vypracovat metodický návod k vyhodnocení POH kraje (Ministerstvo
životního prostředí).

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D
E

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Navrhované opatření zvýší efektivitu nakládání s odpady
a může vést k větší ochraně zdraví a životního prostředí
za předpokladu, že součástí hodnocení systému bude i
jeho dopad na životní prostředí a zdraví.
Navrhované opatření zvýší efektivitu nakládání s odpady
a může vést k větší ochraně zdraví a životního prostředí
za předpokladu, že součástí hodnocení systému bude i
jeho dopad na životní prostředí a zdraví.
Navrhované opatření zvýší efektivitu nakládání s odpady
včetně jejich hodnocení na ŽP a zdraví obyvatel.
Navrhované opatření zvýší efektivitu nakládání s odpady
za předpokladu, že zařízení budou splňovat podmínky
BAT technologií.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Sběr odpadů
Opatření nejsou definována.

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Opatření nejsou definována.

A

B
C
D
E
F
G

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0 Provádění opatření povede k plošnému omezení

Legislativně stanovit odpovědnost majitele nemovitosti zajistit
nakládání s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na
jeho nemovitosti. Nastavit systém uhrazení účelně vynaložených
nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník nemovitosti
prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil nebo mu
nemohl zabránit.
Legislativně zakotvit, že v případě, kdy nabývá nový vlastník
vlastnického práva k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů,
které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny.
Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv
měst a obcí včetně podpory, zejména formou zajištění financování
těchto programů.
Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování
pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s
odpady.
Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových
kampaní pro spotřebitele jejich produktů nebo služeb.
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných
prostranství
Zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného
založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.

nelegálního ukládání odpadů.

Provádění opatření povede k plošnému omezení
nelegálního ukládání odpadů. Za odpady by měl vždy
zodpovídat původce.
Provádění opatření povede k omezení množství
směsného odpadu. Bude preferovat recyklaci.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Provádění opatření povede k omezení
směsného odpadu. Bude preferovat recyklaci.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Sankční opatření s možným vlivem především na pohodu
obyvatel.
Sankční opatření možným vlivem na snížení četnosti a
rozsahu nelegálních skládek odpadu.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

množství
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
H Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Opatření může vést k snížení kontaminaci složek ŽP.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Opatření může vést k snížení kontaminaci složek ŽP.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Povede k omezení nelegálního ukládání odpadů a
k omezení znečišťování prostředí

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

2

0

Povede k plošnému omezení nelegálního ukládání
odpadů.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

J
K

L

M

A

neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze
strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady.
Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování
za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni
měst a obcí (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek
komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu,
odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění
veřejných prostranství).
Zavést na úrovni měst a obcí komunikační kanály, přes které by
občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných
prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd
a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby
ze strany samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných
prostranství včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů
odložených mimo místa k tomu určená.

Komentář

Program předcházení vzniku odpadů Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1 V rámci realizace tohoto opatření bude záležet na

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

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

účinnosti informační základny a jejího dopadu na změnu
chování obyvatel. Lze identifikovat nepřímý pozitivní vliv
vedoucí k snižování zatížení prostředí odpady.

Stránka 248

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

V rámci realizace tohoto opatření bude záležet na
účinnosti informační základny a jejího dopadu na změnu
chování obyvatel. V obecné rovině lze identifikovat
nepřímý pozitivní vliv vedoucí k snižování zatížení
prostředí odpady včetně energetických úspor.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

Z hlediska naplňování tohoto opatření lze identifikovat
nepřímý pozitivní vliv vedoucí k snižování zatížení
prostředí odpady. Dále lze čekávat snížení energetické
náročnosti. V rámci provádění bude záležet na účinnosti
informačních a osvětových programů a jejich dopadu
na změnu chování obyvatel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

V rámci provádění bude záležet na účinnosti
informačních a osvětových programů a jejich dopadu na
změnu chování obyvatel. Lze identifikovat nepřímý
pozitivní vliv vedoucí k snižování zatížení prostředí
odpady v podobě nižší produkce potravin a snížení
nákladů na energie při výrobě.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

V rámci realizace tohoto opatření lze identifikovat
nepřímý pozitivní vliv vedoucí k snižování zatížení
prostředí odpady v podobě redukce zatížení prostředí
snížením podílu ukládaného odpadu na skládkách, pálení
komunálního odpadu a jeho pohazování v krajině

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem

D

E

postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu,
obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších
znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových
organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a
podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné
sítě (mapy) těchto organizací a středisek.
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem
postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a
elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto
výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření
informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání EEZ
k původnímu účelu včetně přípravy pravidel pro provoz servisních
středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření
příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání EEZ
z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů
zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin: Zajistit
vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace
nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu
potencionálního vzniku odpadů; zajistit vypracování příručky pro
majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích
zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení
vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním
zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na
stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních
odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
F Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

1

Prováděním opatření lze očekávat nepřímý pozitivní vliv
vedoucí k snižování zatížení prostředí odpady v potřebě
skládkování a deponování odpadů.

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

Obecný pozitivní dopad opatření, jehož účinky nelze
kvantifikovat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

V rámci realizace tohoto opatření bude záležet na
účinnosti informační základny a jejího dopadu na změnu
chování obyvatel. Lze identifikovat nepřímý pozitivní vliv
vedoucí k snižování zatížení prostředí odpady.

0

0

0

0

0

0

0

1

0

2

0

1

V rámci realizace tohoto opatření bude záležet na
účinnosti informační základny a jejího dopadu na změnu
chování obyvatel. Lze identifikovat nepřímý pozitivní vliv
vedoucí k snižování zatížení prostředí odpady.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

H

I

stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory,
stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem
nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví
a životní prostředí.
V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty
zajistit vypracování studijního materiálu na téma předcházení vzniku
odpadů a jeho následného praktického začlenění do školních osnov s
cílem zvýšit povědomí o problematice.
V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru
výrobků zajistit u všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci
problematiky předcházení vzniku odpadů zejména formou
informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí
obyvatelstva.
Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných
environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní
prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí
Národního programu environmentálního značení.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
J

K
L

M

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 2 - Regulace a plánování
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových
legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v
České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů
EU, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení
pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace
stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití
potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu
realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně
implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku
odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o
odpadech a relevantních národních předpisů.
Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně
stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti
potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a
obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických
osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního
kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje
zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek
pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své
technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při
výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných
surovin“ při výrobě.

0

Z hlediska pozitivních dopadů navrhovaného opatření
bude záležet na implementaci předpisů v praxi.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Záleží na
implementaci předpisů v praxi.

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

1

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na
podpoře a legislativních požadavcích implementovaných
do praxe.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
N
O

P
Q

R

S
T

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na

Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu
předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení
pokroku, jehož bylo dosaženo.
Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení
toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za
účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování
účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
Vytvořit metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v
rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení
účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO.
Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení
produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů
a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání
primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v
následujících letech.
Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek
a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných
látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní
náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů
a prvků.
Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých
materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k
původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v
oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.

kvalitě zpracování metodiky, stanovení indikátorů a
realizace hodnocení.
V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na
kvalitě zpracování metodiky, stanovení indikátorů a
realizace hodnocení.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

0

1

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na
kvalitě zpracování metodiky, stanovení indikátorů a
realizace hodnocení.
V této fázi nelze hodnotit reálné dopady. Bude záležet na
kvalitě zpracování metodiky, stanovení indikátorů a
realizace hodnocení.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
U Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.

V

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

2

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu
o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu
předcházení vzniku odpadů.
Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na
předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu,
např. zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení,
environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování
znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat
nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňující
environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
(environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální
značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve
své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících
s konkrétní zakázkou.

Komentář

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace
W Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2 Z hlediska realizace tohoto opatření lze očekávat

X

oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech,
zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní
primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně
zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku
potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných
programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.

v sekundárním působení snížení energetické náročnosti a
dále podpoří druhotné využívání surovin a odpadů.

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

1

V této fázi nelze hodnotit reálné dopady na jednotlivé
složky životního prostředí.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Y Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z hlediska realizace tohoto opatření lze očekávat
v sekundárním působení
snížení surovinové a
energetické náročnosti. V případě realizace proaktivních
projektů by mohlo dojít k pozitivnímu ovlivnění ŽP
a zdraví.

Z

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Z hlediska realizace tohoto opatření lze očekávat
v sekundárním působení
snížení surovinové a
energetické náročnosti. V případě realizace proaktivních
projektů by mohlo dojít k pozitivnímu ovlivnění ŽP
a zdraví.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

A
B

oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost
výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v
návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly,
elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování
spotřeby materiálů při výrobě.
Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování
nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a
předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

Komentář

Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů, kontrola plnění POH ČR a POH krajů a změny POH ČR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na

Ministerstvo, kraje, obce a původci odpadů průběžně kontrolují
vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
a naplňování stanovených cílů, zásad a opatření.
Obce budou průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání
s komunálními odpady včetně obalové složky, nakládání se směsným
komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů, systém
nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém
nakládání se stavebními odpady a výrobky s ukončenou životností,
pocházejícími od občanů obce a zapojených subjektů. V rámci tohoto
vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Obce rovněž vyhodnocují naplňování
opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které je součástí plánu
odpadového hospodářství obce (nebo svazku obcí).

jednotlivé složky životního prostředí.

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Kraje budou průběžně, minimálně v rámci vyhodnocení plánu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření, které v případě naplnění
povede k snížení kontaminace životního prostředí odpady
a zajistí efektivní systém nakládání s odpady v daném
regionu.
Administrativní opatření, které by také mělo nejen sloužit
k hodnocení plánů, ale i stanovit nutnost přijmout
opatření v případě neplnění jednotlivých cílů POH.
Administrativní opatření, které v případě naplnění
povede k snížení kontaminace životního prostředí odpady
a zajistí efektivní systém nakládání s odpady v daném
regionu.
Administrativní opatření, které v případě naplnění
povede k snížení kontaminace životního prostředí odpady
a zajistí efektivní systém nakládání s odpady v daném
regionu.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

odpadového hospodářství kraje, vyhodnocovat systém nakládání
s komunálními odpady, se směsným komunálním odpadem, biologicky
rozložitelnými odpady, nakládání s obalovými odpady, s nebezpečnými
a ostatními odpady, se stavebními odpady a s výrobky s ukončenou
životností na svém území. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru
odpadů a nakládání s materiálově využitelnými složkami. V rámci
tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Rovněž v rámci vyhodnocení plánu
odpadového hospodářství kraje bude vyhodnocena síť zařízení pro
nakládání s odpady na území kraje. Kraje rovněž vyhodnocují
naplňování cílů a opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které
jsou součástí plánu odpadového hospodářství kraje.
Kraj využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění
POH kraje.

E

Kraj vyhodnocuje plnění cílů stanovených v POH kraje.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

Kraj zpracovává zprávu o stavu plnění POH kraje, v termínu jedenkrát
za dva roky do 15. listopadu za uplynulé dvouleté období. Na základě
výsledků navrhuje další opatření pro podporu jeho plnění.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

G

MŽP využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění
POH ČR.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0
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Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
H MŽP vyhodnocuje plnění cílů stanovených v POH ČR.
I

J
K

MŽP v rámci vyhodnocení POH ČR bude vyhodnocovat systém
nakládání s odpady na území ČR, nakládání s komunálními odpady, se
směsným komunálním odpadem, biologicky rozložitelnými odpady,
nakládání s obalovými odpady, s nebezpečnými a ostatními odpady, se
stavebními odpady a s výrobky s ukončenou životností a dalšími
odpady. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru odpadů a
nakládání s materiálově využitelnými složkami. V rámci tohoto
vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Bude vyhodnocena síť zařízení pro nakládání
s odpady na území ČR. Rovněž bude vyhodnoceno naplňování cílů a
opatření Programu předcházení vzniku odpadů, který je součástí POH
ČR.
MŽP zpracovává zprávu o stavu plnění POH ČR, v termínu jedenkrát za
dva roky do 31. prosince za uplynulé dvouleté období. Na základě
výsledků navrhuje další opatření pro podporu jeho plnění.
Rada pro odpadové hospodářství projednává navržená opatření pro
podporu plnění POH ČR a předkládá ministrovi životního prostředí
návrhy na změny POH ČR a případně i návrhy na změny souvisejících
právních předpisů.

Komentář

Administrativní opatření, které by také mělo nejen sloužit
k hodnocení plánů, ale i stanovit nutnost přijmout
opatření v případě neplnění jednotlivých cílů POH.
Administrativní opatření, které by také mělo nejen sloužit
k hodnocení plánů, ale i stanovit nutnost přijmout
opatření v případě neplnění jednotlivých cílů POH.

Administrativní opatření, které v případě naplnění
povede k snížení kontaminace životního prostředí odpady
a zajistí efektivní systém nakládání s odpady.
Administrativní opatření, které by také mělo zefektivnit
systém nakládání s odpady v ČR.

Hodnocení stavu odpadového hospodářství a POH ČR
A

MŽP pravidelně vyhodnocuje účinnost Plánu odpadového
hospodářství ČR a Programu předcházení vzniku odpadů ČR
a stanovuje další postup.

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření, které by také mělo zefektivnit
systém nakládání s odpady v ČR.
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Ministerstvo hodnotí zvolenou soustavou indikátorů, určených ke

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření, které by mělo sloužit
indikátorům
hodnotit vliv plnění POH na
identifikovatelné vlivy na jednotlivé složky životního
prostředí a zdraví lidí.

C

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

sledování plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a
Programu předcházení vzniku odpadů České republiky, stav
odpadového hospodářství České republiky a navrhuje úpravu této
soustavy indikátorů.
Ministerstvo hodnotí používané nástroje v odpadovém hospodářství a
stanovuje postup jejich aplikace pro odpadové hospodářství České
republiky.

Komentář

Zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství, Plánu odpadového hospodářství České republiky a plánů odpadového hospodářství
krajů
Opatření k zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství a hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a plánů
odpadového hospodářství krajů
A

Zachování sběru dat o odpadech v kompetenci ministerstva.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

B

Zachování zpracování a vyhodnocení dat o odpadovém hospodářství
v kompetenci ministerstva.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Zefektivnit a optimalizovat systém sběru a vyhodnocení dat v oblasti
odpadového hospodářství
Vytvořit nové metodiky zpracování a vyhodnocení dat, zajišťující
reálný popis stavu odpadového hospodářství a splňující veškeré
požadavky na datové výstupy (např. sledování trendů, řízení sektoru,
reporting, kontrolní činnost atd.). V metodice zohlednit statistické
vyhodnocování dat a zajistit objektivitu výstupů.

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Opatření k zajištění kvalitní datové základny odpadového hospodářství
B

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Vytvořit soustavu indikátorů a metodiku jejich výpočtu pro komplexní

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

D

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

E

hodnocení odpadového hospodářství, Plánu odpadového hospodářství
České republiky a plánů odpadového hospodářství krajů. Základní
indikátory popisují reálně a objektivně stav nakládání s odpady v České
republice. Pro nastavení kompletní soustavy indikátorů bude nutné
respektovat principy sledování jednotlivých cílů ze závazné části plánů
odpadového hospodářství. Indikátory odpadového hospodářství na
úrovni České republiky a krajů se budou vyhodnocovat každoročně.
Ministerstvo bude na základě indikátorů vyhodnocovat každé dva roky
plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a kraje budou
na základě indikátorů vyhodnocovat každé dva roky plnění krajských
plánů odpadového hospodářství.
Jednoznačně definovat typy zařízení a stanovit metodiku pro sledování
zařízení pro nakládání s odpady příp. vybranými výrobky s ukončenou
životností v České republice. Je nutné jednoznačně definovat
jednotlivé typy zařízení, která jsou provozována v České republice a to
z pohledu jejich činností (např. spalovny nebezpečných odpadů,
kompostárny, bioplynové stanice atd.). Za tímto účelem bude vydán
nový závazný Katalog zařízení. Je nutné upřesnit seznamy aktuálně
provozovaných zařízení. Je třeba pro každý typ zařízení stanovit
minimální technicko-provozní kritéria. Rovněž je nutné vydefinovat
sledované ukazatele o daném zařízení (např. typ technologie,
provozovaná kapacita, projektovaná kapacita atd.). S tím souvisí také
rozsah vedení odpadové evidence na těchto zařízeních. Rovněž je
třeba vytvořit a zpřehlednit evidenci zařízení na využití biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (malá zařízení, komunitní, obecní
kompostárny apod.).
Stanovit indikátory a metodiku vyhodnocování projektů
podporovaných z prostředků státu, Evropské unie (Operační program
Životní prostředí 2014 - 2020).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
F Poskytovat jednotný datový výstup z Informačního systému

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní opatření bez identifikovatelných vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

odpadového hospodářství zainteresovaným subjektům. Na základě
zpracovaných a statisticky vyhodnocených primárních dat bude
vytvořen standardizovaný výstup dat o odpadovém hospodářství pro
Českou republiku, kraje, obce s rozšířenou působností, který bude
poskytován dotčeným subjektům elektronicky, nebo bude vytvořena
internetová aplikace, která umožní uživatelům stanovení základních
ukazatelů odpadového hospodářství pro vybrané lokality. V oblasti
zpětného odběru a nakládání s výrobky s ukončenou životností bude
také vytvořen standardizovaný výstup dat za Českou republiku pro
jednotlivé komodity.
Zahájit sběr ekonomických ukazatelů sektoru odpadového
hospodářství. Pro zpracovávání analytických podkladů a rozvah,
vyhodnocování skutečných nákladů na hospodaření s odpady v obcích,
kdy tyto údaje jsou potřebné pro posuzování veřejné podpory a
vyhodnocení funkčnosti ekonomických nástrojů, je nutné zajistit
pravidelné sledování ekonomických ukazatelů sektoru odpadového
hospodářství. Je nutné zajistit sběr dat a následné vyhodnocení
ekonomických ukazatelů odpadového hospodářství obcí a dalších
segmentů odpadového hospodářství v České republice.
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3. Hodnocení zásad Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
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Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

1

1

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

1

Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu
předcházení vzniku odpadů“ a dalšími opatřeními podporujícími
omezování vzniku odpadů.

1

1

B

Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S
odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné využití (např. energetické využití) a na
posledním místě odstranění („bezpečné odstranění“), a to při dodržení
všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění
ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují
nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat
celý životní cyklus výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu
nakládání s odpady na životní prostředí.
Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako
zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

1

0

0

D

Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské
využitelnosti odpadu.

0

0

0

1

0

E

Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.

0

0

0

1

F

Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.

0

0

0

1

Vlivy na vodu

A

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

1

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

1

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na klima

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024

C

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Zásady pro nakládání s odpady
1
1
1
1
1
?

Administrativní opatření s pozitivním dopadem na
všechny zmíněné složky životního prostředí, jež jsou
definované jako kritéria hodnocení, dopady se budou
projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
V rámci kategorie jiné využití odpadů předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před energetické
využití těch odpadů, u kterých to z hlediska především
environmentálních a zdravotních rizik je možné.

Z realizace zásady vyplývá úspora stávajících
surovinových zdrojů. Lze očekávat přímé i nepřímé
pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí
zdraví za předpokladu dodržení všech požadavků a
pravidelné kontroly.
Z realizace zásady vyplývá úspora stávajících
surovinových zdrojů. Lze očekávat přímé i nepřímé
pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
Z realizace zásady vyplývá úspora stávajících
surovinových zdrojů. Lze očekávat přímé i nepřímé
pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
Z realizace zásady vyplývá úspora stávajících
surovinových zdrojů. Lze očekávat přímé i nepřímé
pozitivní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
G U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Při provádění zásady by mělo docházet k zohlednění
energetické náročnosti a vzniku možných odpadů při
zpracování a náročnosti dopravy. Aplikovat metodu LCA.

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Při uplatnění této zásady by mělo docházet
k minimalizaci rizik při nakládání s odpady z hlediska
zdraví a ŽP.
Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí. Bude nutné
zohlednit energetickou náročnost a vznik možných
odpadů při zpracování a náročnosti dopravy včetně
dopadů na zdraví a ŽP.
Veškeré dopady je nutné hodnotit v širokém kontextu
možných synergických a kumulativních vlivů a to i
s ohledem na strategické zájmy státu.
Prováděním zásady lze očekávat zvýšení efektivity při
nakládání s odpady a tím zlepšení stavu jednotlivých
složek životního prostředí včetně snížení rizik pro zdraví.

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

I

J
K

stanovené hierarchie nakládání s odpady, je-li to odůvodněno
zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
Při uplatňování hierarchie reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a
životní prostředí.
Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně
technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.

Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální
dopady.
Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí
vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na
životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.
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Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

1

Provádění zásady povede k zvýšení efektivity sběru
odpadů a tím zlepšení stavu jednotlivých složek životního
prostřední.

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Provádění zásady povede k zvýšení efektivity sběru
odpadů a tím k nepřímému zlepšení stavu jednotlivých
složek životního prostřední.
Provádění zásady povede k zvýšení efektivity sběru
odpadů a tím zlepšení stavu jednotlivých složek životního
prostřední.
Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

1

Vlivy na vodu

Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír,
plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro
jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných
odpadů.
Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů
v obcích.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

C

V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných
složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů.

0

0

0

1

0

D

Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec7 s ohledem
na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů.
Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec obecně závaznou
vyhláškou.
Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci
stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a
regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž
oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH pro
komunální odpady.

0

0

0

0

0

0

0

0

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

0

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

0

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na klima

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A

B

E

Komunální odpady
1
0
0
0

Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.

7

Dle § 44 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořit dobrovolný
svazek obcí.
Dle § 49 a § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených, a to i za
účelem zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
F Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.

G

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a
dalšími výrobci podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené
odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
příslušných složek komunálních odpadů.
Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v
celorepublikovém měřítku vždy provést důkladnou analýzu se
zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a
podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů.
Mechanickou úpravu směsného komunálního odpadu tříděním
podporovat pouze jako doplňkovou technologii úpravy odpadů před
jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava
nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

Doporučené technologie musí reflektovat veškeré i
nepřímé důsledky činnosti. Na strategické úrovni nelze
blížeji
specifikovat
konkrétní
upřednostňované
technologie, čili ani v této fázi nelze detailněji
identifikovat jejich možný dopad.
Zde je široký prostor pro zpětný odběr obalů, který je
v České republice na evropské úrovni.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada, kde je nutné dbát na zastoupení
všech účastníků a důsledně prosazovat zájmy obcí.
Změna systému musí projít procedurou SEA.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Prioritou zásady by mělo být třídění u původce.

Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu.

0

0

Směsný komunální odpad
0
0
0
0
1
0

0

0

2

1

Prospěšný návrh zásady v souladu se strategií EU.

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

H

I

j

A

především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému
využití a pouze v případě, že odpady není možné využít předávat je k
odstranění. Od této hierarchie je možné se odchýlit jen v
odůvodněných případech se souhlasem orgánů státní správy v souladu
s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s
plány odpadového hospodářství.
Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně
únosné technologie zpracování komunálních odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Stránka 264

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

2

1

Prospěšný návrh zásady v souladu se strategií EU.

Živnostenské odpady
?
?
?
?

?

?

?

?

?

Jedná se o nepovinné zapojení, čili nelze do předu
predikovat míru participace, tudíž ani míru vlivu. Obecně
jde o administrativní zásadu bez identifikace vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

1

Administrativní zásada bez identifikace přímých vlivů na
jednotlivé složky životního prostředí. Prodění zásady
může vést ke zvýšené míře třídění odpadů a snížení
přepravní náročnosti.

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Provádění zásady nesmí vést
k nevýhodnosti pro dotčené osoby.
Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

0

Vlivy na horninové prostředí a půdu

0

Vlivy na vodu

0

Vlivy na klima

1

Vlivy na ovzduší

0

0

0

0

0

0

?

?

?

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
B Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo
rozšířením odděleného sběru využitelných složek komunálních
odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů.

A

B

C
D

Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální
odpad na území obce (živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní
sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do
systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec
zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím
živnostenských odpadů.
V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady
také systém nakládání s komunálními odpady, které produkují
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do
obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob
sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr
papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a
směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému
nakládání s komunálními odpady.
Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a
fyzických osob oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro
nakládání s komunálními odpady v souladu s hierarchií pro nakládání
s odpady.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
E Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními
odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle
možností a kapacity daného systému.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu.
Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.
Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a
produktů z jejich zpracování.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

D

Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití
biologicky rozložitelných odpadů.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO“) a
nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.

1

1

Stavební a demoliční odpady
1
1
1
1
1
1

1

0

1

1

B

Maximálně využívat upravené SDO a recykláty ze stavebních a
demoličních odpadů.

1

1

1

0

1

1

A
B
C

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

1

1

1

1

1

1

Komentář

Administrativní zásada, lez očekávat pozitivní dopady pro
obce.

Bude nutné rozlišovat podle sídelní struktury obcí a
preferovat domácí a komunitní kompostování.Stanovit
kritéria pro ochranu ŽP a zdraví.
Bude nutné rozlišovat podle sídelní struktury obcí a
preferovat domácí a komunitní kompostování.
Bude nutné rozlišovat podle sídelní struktury obcí a
preferovat domácí a komunitní kompostování. Pro využití
musí být stanoveny limity pro nebezpečné látky včetně
mikrobiologických parametrů.
Bude nutné rozlišovat podle sídelní struktury obcí a
preferovat domácí a komunitní kompostování. Pro využití
musí být stanoveny limity pro nebezpečné látky včetně
mikrobiologických parametrů.
Administrativní zásada. Prováděním důsledného třídění
lze očekávat pozitivní dopad na jednotlivé složky
životního prostředí za předpokladu stanovení kritérií a
limitů z hlediska obsahu nebezpečných látek a jejich
možného uvolňování do ŽP.
Prováděním zásady lze očekávat šetření zdrojů a energií.
Dodržovat kontrolu recyklátů z hlediska nebezpečných
vlastností a možnosti přítomnosti cizorodých látek.
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Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

1

Lze uplatnit daňové regulace subvence.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

?

?

?

?

?

?

?

0

?

?

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Administrativní zásada, u které lze identifikovat pozitivní
dopady na jednotlivé složky životního prostředí.
Při dodržení uvedené zásady může dojít k omezení
negativního dopadu na zdraví a ŽP.
Důsledným dodržováním zásady lze očekávat pozitivní
dopady na jednotlivé složky životního prostředí zdraví
obyvatel. Pro tuto zásadu je nezbytná kontrola.
Nelze dopředu predikovat míru vlivu a jeho povahu
(pozitivní/negativní). Je nezbytné dodržovat stanovenou
míru jejich uplatnění.
Pozitivní dopad na zpracování směsného odpadu, které
vyžaduje zvýšenou osvětu obyvatel.

Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných
nebezpečných odpadů a tím snižováno riziko s ohledem na ochranu
zdraví lidí a životního prostředí.
Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s
odpady.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a
technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů.
Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné
vlastnosti, skutečně tyto vlastnosti nevykazuje.
Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být
odpadem, na povrchu terénu.

1

1

1

1

1

0

0

0

0

1

1

1

F

Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných
technologického zabezpečení skládky.

jako

?

?

G

Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním
odpadu.

1

1

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

1

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

1

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

1

Vlivy na horninové prostředí a půdu

1

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B

C
D
E

odpadů

Nebezpečné odpady
1
1
1
1

Obaly a obalové odpady
Zásady nejsou definovány.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zásady nejsou definovány.
Odpadní baterie a akumulátory
Zásady nejsou definovány.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na funkční využití území

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Komentář

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
Zásady nejsou definovány.
Odpadní pneumatiky
Zásady nejsou definovány.
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Zásady nejsou definovány.
Odpadní oleje
Zásady nejsou definovány.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Zásady nejsou definovány.
Odpady a zařízení s obsahem PCB
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem azbestu
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Zásady nejsou definovány.
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Zásady nejsou definovány.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na vodu

Vlivy na klima

Vlivy na ovzduší

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

0

0

1

Komentář

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B

C

Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady
drahých kovů jako na strategické suroviny pro průmysl ČR.
Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim
výhradně na základě nařízení Rady EU č. 333/2011, kterým se stanoví
kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být
odpadem.
Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na
základě nařízení Komise EU č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria
vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem.

0

Odpady železných a neželezných kovů
0
0
1
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

A

Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s
odpady.

B

Vytvořit podmínky pro dobudování celostátní sítě zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady.

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

C

Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami (BAT).
Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni
podle bodu c).
Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých bude
ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální i celostátní úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě
zařízení a v souladu s plány odpadového hospodářství krajů a Plánem
odpadového hospodářství České republiky.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

D
E

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Administrativní zásada. Lze očekávat úsporu primárních
zdrojů surovin a úsporu energie.
Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Výrazně zjednodušuje použití
druhotných surovin a administrativní náročnost jejich
použití.
Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.

Administrativní opatření s předpokládaným pozitivním
dopadem na všechny zmíněné složky životního prostředí,
jež jsou definované jako kritéria hodnocení, dopady se
budou projevovat spíše v dlouhodobém horizontu.
Zásada při jejím naplnění povede k snížení rizik a
k zvýšení bezpečnému nakládání s nebezpečnými odpady
a tím i k snížení možné kontaminace ŽP a expozice lidí
nebezpečnými odpady.
Administrativní zásada. Lze očekávat pozitivní vliv na
všechny sledované oblasti.
Administrativní zásada. Lze očekávat pozitivní vliv na
všechny sledované oblasti.
Administrativní zásada. Lze očekávat pozitivní vliv na
všechny sledované oblasti.
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo

Vlivy na historické a kulturní hodnoty

Vlivy na environmentální vzdělávání, výchovu a
osvětu

Vlivy na funkční využití území

Využívání energetických a surovinových zdrojů

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
F V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.

G

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Existence smluvního zajištění
není trvalá záležitost.
Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.
Zde je nutné pečlivě vypracovat systém spádovosti a
dostupnosti s eliminací rizik například nadměrné
dopravní zátěže, dopadu na ŽP a zdraví obyvatel.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Podkladem by měly být též střednědobé statistiky o
odpadech.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

0

1

Administrativní opatření s možným pozitivním vlivem na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

H

I
J

K

L
M

zdrojů posuzovat zařízení k nakládání s odpady z pohledu zajištění
vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno, včetně
posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek
odpadů pro technologii nebo systém pro nakládání s odpady, a že
zařízení je adekvátní z hlediska kapacity.
V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných
zdrojů posuzovat zařízení k nakládání s odpady z pohledu smluvního
zajištění odbytu výstupů ze zařízení.
Při podpoře z veřejných zdrojů u materiálového využití biologicky
rozložitelných odpadů klást důraz na dodržování uzavřeného cyklu,
vyžadovat doložení zajištění odbytu pro využití kompostu na
zemědělské půdě nebo k rekultivacím.
Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u
kterých je výstupem dále materiálově využitelný produkt.
K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení odpovídající svou
kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou součástí
regionálního systému nakládání s odpady.
K prokázání potřebnosti zařízení s navrženou kapacitou v daném
regionu a pro podporu tohoto zařízení z veřejných zdrojů bude třeba
doporučující stanovisko kraje. Stanovisko kraje se bude opírat o soulad
s platným POH kraje a o podklady prokazující deficit takovýchto
zařízení identifikovaný v rámci vyhodnocení plnění cílů POH kraje.
Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru
výstupů územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o
dalším rozvoji (zejména průmyslových zón).
Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných
prostředků.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář
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Vlivy na ovzduší

Vlivy na klima

Vlivy na vodu

Vlivy na horninové prostředí a půdu

Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy

Vlivy na lesy a zemědělské kultury

Vlivy na krajinu včetně synergických a
kumulativních vlivů

Vlivy na zdraví a pohodu obyvatelstvo
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
N Zvážit možnost vymezení odpadových toků a podmínek jejich
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Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí.
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Administrativní zásada. V dlouhodobém horizontu lze
očekávat pozitivní dopad na vzdělávání, výchovu a osvětu
v rámci
odpadového
hospodářství
a
snížení
administrativní zátěže.
Jedná se o vývoj nikoliv o realizaci, čili nelze předurčovat,
zdali dojde k uplatnění výsledků v praxi. Projekty by se
také měly zabývat možným dopadem na zdraví a ŽP.

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

zpracování, za kterých nebude vyžadováno povolení k provozu
zařízení.
Informovat o kritériích a podmínkách stanovených na úrovni EU, kdy
odpad přestává být odpadem a metodicky objasnit postupy vedoucí k
vyjmutí z odpadového režimu.

P

Podporovat v rámci výzkumných záměrů projekty zaměřené na vývoj
nových technologií využití, recyklace a zpracování odpadu nebo
ověření dosud v České republice neprovozovaných technologií a
zařízení k nakládání s odpady.

?

?

?

A

U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru,
kovu, plastu, skla, objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru
elektrických a elektronických zařízení.
Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se
zahrnutím obalové složky, prostřednictvím dostatečně četné a
dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně na papír, kov, plast a
sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a
shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru
vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány
povinnými osobami tj. výrobci, dovozci, distributory.
Podporovat tříděný sběr bioodpadů.
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Zásady pro sběr odpadů
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s
cílem dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s odpady.
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Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Lze doporučit i jako místo k
účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů
charity.
Administrativní opatření s očekávaným pozitivním
dopadem na jednotlivé složky životního prostředí.

Administrativní opatření s očekávaným pozitivním
dopadem na jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření s očekávaným pozitivním
dopadem na jednotlivé složky životního prostředí.
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
E V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů a místech zpětného odběru

výrobků s ukončenou životností umožnit odkup či bezplatný odběr pro
občany.

F

V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit
bezplatný odběr těchto výrobků od občanů.

A

Vnitrostátní a mezistátní spolupráce při prosazování nařízení o
přepravě odpadů, zejména v oblasti kontroly a metodiky přeshraniční
přepravy odpadů se sousedními státy a v ČR mezi orgány veřejné
správy navzájem.
Odpad vzniklý v ČR se přednostně odstraňuje v ČR.

B
C

D
E
F
G

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Přeshraniční přeprava odpadů z ČR za účelem jejich odstranění se
povoluje pouze v případě, že v ČR není dostatečná kapacita k
odstranění určeného druhu odpadu způsobem účinným a příznivým z
hlediska vlivu na životní prostředí.
Přeshraniční přeprava odpadu do ČR za účelem odstranění je
zakázána.
Odpad vzniklý v ČR se přednostně využívá v ČR, nejedná-li se o jeho
využití v jiných členských státech Evropské unie.
Přeshraniční přeprava odpadů do ČR za účelem využití se povoluje
pouze do zařízení, která jsou provozována v souladu s platnými
právními předpisy, a která mají dostatečnou kapacitu.
Posuzují se všechny fáze nakládání s odpadem až do jeho předání do
konečného zařízení k využití nebo odstranění.

Komentář

Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Lze doporučit i jako místo k
účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů
charity.
Administrativní zásada bez identifikace vlivů na jednotlivé
složky životního prostředí. Lze doporučit i jako místo k
účelu opětovného využití použitých výrobků včetně účelů
charity.
Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.

Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
Je nutné nahlížet na odpad jako na surovinu.
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
H Pokud jsou do ČR přepravovány odpady určené k předběžnému využití
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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S ohledem na náročnost kontroly a velké množství kalů,
které mají původ v České republice a které nejsou
dostatečně řešeny neporučujeme podporovat dovoz kalů
do České republiky. Realizace této zásady zvyšuje také
riziko vysokých přepravních nároků a z hlediska uplatnění
principu předběžné opatrnosti je nutné hodnotit
biologická rizika jako nepřijatelná.
Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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J

K

L
M

v režimu obecných požadavků na informace podle článku 18 nařízení o
přepravě odpadů, vyžaduje se uvedení informací o následném jiném
než předběžném využití v doprovodném dokladu podle přílohy VII
nařízení o přepravě odpadů nebo v jeho příloze.
Přeshraniční přeprava odpadu do ČR za účelem energetického využití
ve spalovně komunálního odpadu je zakázána, pokud by v důsledku
přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad vznikající v ČR
nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad vznikající v
ČR zpracován způsobem, který není v souladu s plány odpadového
hospodářství.
Směsný komunální odpad se posuzuje, včetně případů, kdy byl
podroben pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních
frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho
vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení o přepravě odpadů.
Přeshraniční přeprava kalů pocházejících ze zahraničních čistíren
odpadních vod za účelem výroby kompostu a následné rekultivace v
ČR nebo za účelem přímého použití kalů k rekultivaci se může povolit
pouze v případě, pokud jsou tyto kaly stabilizované, hygienizované a
prokazatelně bez nebezpečných vlastností.

Zpětně odebrané výrobky se při přeshraniční přepravě z ČR do
zahraničí považují za odpady okamžikem předání zpětně odebraných
výrobků k přeshraniční přepravě.
MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
odpadu, pokud byla oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před
vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu pravomocně uložena sankce
za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Komentář

Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
N MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.
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Administrativní opatření bez identifikace vlivu na
jednotlivé složky životního prostředí.

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

odpadu, pokud bylo oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před
vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu uloženo nápravné opatření za
porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a je
prokázáno, že toto nápravné opatření v uloženém termínu nesplnil.
Osoby, které odpovídají za nedokončenou nebo nedovolenou
přepravu, jsou povinny uhradit náklady spojené s dopravou, využitím,
odstraněním a uskladněním odpadu. Tyto osoby odpovídají za úhradu
nákladů společně a nerozdílně. Pokud takové osoby nejsou zjištěny,
náklady nese stát.

Komentář

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Zásady nejsou definovány.
Program předcházení vzniku odpadů
Zásady nejsou definovány.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu na soustavu lokalit Natura 2000

Plán odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024
Přílohy
Hodnotící tabulky vztažené k vlivu na lokality Natura 2000

PRAHA
ŘÍJEN 2014
©

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu na soustavu lokalit Natura 2000

Pro zhodnocení možných významných vlivů na životní prostředí jsou definovány v následující
tabulce. Jednotlivé kritéria pro zhodnocení možného impaktu na životního prostředí.
Hodnocení vlivů bylo provedeno na co nejkonkrétnější úrovni, to znamená na úrovni úkolů
jednotlivých opatření.
Předložený materiál je zpracován v souladu s materiálem „Metodika hodnocení významnosti
vlivů při posuzování podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění
pozdějších předpisů. Věstník Ministerstva životního prostředí, ročník XVII, částka 11, s. 1-23“
(Roth 2007).
Významnost vlivů je hodnocena podle následující stupnice:
Hodnota
Termín
Popis
-2
Významný
Vylučuje schválení koncepce obsahující takto vyhodnocená
negativní vliv opatření
Významný rušivý až likvidační vliv.
Vyplývá ze zadání koncepce, nelze jej eliminovat (resp. eliminace by
byla možná jen vypuštěním problémového dílčího opatření).
-1
Mírně
Omezený/mírný/nevýznamný negativní vliv
negativní vliv Nevylučuje schválení koncepce.
Mírný rušivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
Je možné jej dále snížit navrženými zmírňujícími opatřeními.
0
Nulový vliv
Koncepce, resp. její dílčí úkoly nemají žádný prokazatelný vliv.
+1
Mírně
Mírný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní vliv
+2
Významný
Významný příznivý vliv na posuzovanou složku životního prostředí.
pozitivní vliv
?
Vliv
nelze Díky obecnosti zadání koncepce (nebo jednotlivých úkolů) není
hodnotit
možné hodnotit její vlivy.
Poznámka: Cílem naturového hodnocení je zjistit, zda má záměr významný negativní vliv. To odpovídá
hodnotě -2 na stupnici. Pro úplnost je hodnotící stupnice doplněna o hodnoty -1, 0, +1, +2; všechny tyto
hodnoty odpovídají zjištění, že „záměr nemá významný negativní vliv“. Jemnější členění umožní odlišit
záměr s mírně negativním vlivem od záměrů zcela bez vlivů nebo dokonce s vlivy pozitivními.

Naturové hodnocení dbá principu předběžné opatrnosti, a to obzvláště v případech, kdy
neexistují dostatečné vědecké podklady pro zhodnocení vlivů na dotčené předměty ochrany
a zároveň se jedná o předměty ochrany mimořádných charakteristik (kvality nebo kvantity
v rámci dotčené lokality nebo celého území ČR). Princip předběžné opatrnosti je však možné
aplikovat pouze tehdy, pokud lze identifikovat vlivy záměru (tzn. kdy jsou k dispozici
dostatečné podklady o záměru).

4. Hodnocení hlavních a dílčích cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024
5. Hodnocení zásad Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
6. Hodnocení opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024
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Vyhodnocení vlivu provádění Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024 na životní prostředí
Vyhodnocení vlivu na soustavu lokalit Natura 2000

4. Hodnocení vlivu hlavních a dílčích cílů Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 –
2024 na lokality Natura 2000

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Natura 2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Strategický cíl

Pořadové číslo
+2
Strategický cíl
Pořadové číslo
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na
+2
Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

lidské zdraví a životní prostředí.

Strategický cíl

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
oběhové hospodářství.

Hlavní cíl
Do roku 2015 zavést tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů,
skla a kovů.

Hlavní cíl
Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy k
opětovnému použití a recyklaci alespoň u materiálů jako papír, plast, kov,
sklo, pocházejících z domácností a případně odpady jiného původu, pokud
jsou tyto toky odpadů podobné odpadům z domácností.
Postupné hodnoty v určených letech: (2016 - 46 %, 2018 - 48 %, 2020 - 50
%)

Hlavní cíl
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek,
nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů) zejména
energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu s platnou
legislativou.

+1
Pořadové číslo
+2

2
3

4

0

Pořadové číslo
0

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Umístění v POH

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Umístění v POH

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024

Omezí vlivy ze získávání primárních surovin, ale i z jejich zpracování, dopravy atd.

+1

Pořadové číslo
0

Umístění v POH

Mohou zde vznikat vlivy ze zpracování a recyklace

+1

0

Strategický cíl odpadového hospodářství ČR 2015 - 2024

Omezí zejména nepřímé vlivy na přírodní ekosystémy

+1

Pořadové číslo
0

Umístění v POH

Omezí vlivy ze získávání primárních surovin až po vlivy z likvidace

+1

Pořadové číslo

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
společnosti“

Strategický cíl

1

5

Umístění v POH

Komunální odpady

Nelze hodnotit

6

Umístění v POH

Komunální odpady

Nelze hodnotit

7

Umístění v POH

Směsný komunální odpad

Nelze hodnotit
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Hlavní cíl
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35
% hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných
komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

Hlavní cíl
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy
k opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a
jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou
materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou stavebním a
demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících
materiálů uvedených v Katalogu odpadů8 pod katalogovým číslem 17 05 04
(zemina a kamení).

Pořadové číslo
0

Pořadové číslo
+2

Pořadové číslo
0
Hlavní cíl
Pořadové číslo
Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.
0
Hlavní cíl
Pořadové číslo
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na
+1

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

8

9

Hlavní cíl

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

Pořadové číslo
+1

Umístění v POH

Nebezpečné odpady

Zátěže odpady se mohou promítnout do lokalit soustavy Natura 2000

13 Umístění v POH
+1

Nebezpečné odpady

Nelze hodnotit

12 Umístění v POH
+1

Nebezpečné odpady

Nelze hodnotit

11 Umístění v POH
0

Stavební a demoliční odpady

Obecná proklamace s nepřímými poz. vlivy

10 Umístění v POH
0

Biologicky rozložitelné odpady

Nelze hodnotit

0

+1

Umístění v POH

Nebezpečné odpady

Některé zátěže se mohou promítnout do lokalit soustavy Natura 2000

8

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Hlavní cíl
Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020. Zvýšit celkové
využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci
plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020. Zvýšit recyklaci kovových
obalů na úroveň 55 % do roku 2020. Dosáhnout 55 % celkového využití
prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020. Dosáhnout 50 %
recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.

Dílčí cíl
V letech 2015 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů
v hodnotách uvedených v tabulce č. 40.

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení (dále jen OEEZ).

Dílčí cíl
Do 31. prosince 2015 dosáhnout úrovně tříděného sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení na jednoho občana za kalendářní rok
v hodnotě uvedené v tabulce č. 41 (do 31. prosince 2015 > 5,5 kg /obyv.
/rok)

Dílčí cíl
V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce č. 42.

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Pořadové číslo
+1

14 Umístění v POH
Obaly a obalové odpady
0
Snížení zátěže složek ŽP a tím lokalit soustavy Natura 2000

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

16 Umístění v POH
0
Bez vlivu

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Pořadové číslo
0

17 Umístění v POH
Bez vlivu

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0

Pořadové číslo
0

18 Umístění v POH
Bez vlivu

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0

19 Umístění v POH
Bez vlivu
20 Umístění v POH

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

0
0

Nelze hodnotit

Hlavní cíl

Pořadové číslo
0
Dílčí cíl
Pořadové číslo
V letech 2015 – 2018 dosáhnout požadovaných % využití, recyklace a
0
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a opětovného použití elektroodpadu.

opětovného použití z celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu na
sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízeních viz tabulka
č. 43.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

15 Umístění v POH
Bez vlivu

Obaly a obalové odpady

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
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Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
Od roku 2018 dosáhnout požadované míry (%) využití, recyklace a
opětovného použití na celkové hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu
(sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízení) viz tabulka
č. 44.

Hlavní cíl
Zvýšit úroveň
akumulátorů.

tříděného

sběru

odpadních

přenosných

baterií

a

Dílčí cíl
V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů viz tabulka č. 45. (2016 - 45 %)

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií
a akumulátorů.

Dílčí cíl
Dlouhodobě dosahovat požadované recyklační účinnosti procesů recyklace
odpadních baterií a akumulátorů. Minimální recyklační účinnost pro
recyklaci výstupních frakcí recyklačního procesu na celkové hmotnosti
odpadních baterií nebo akumulátorů vstupujících do recyklačního procesu
viz tabulka č. 46.

Hlavní cíl
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností
(autovraků).

Dílčí cíl
V roce 2015 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
opětovné použití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků)
viz tabulka č. 47.

Pořadové číslo
0

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

21 Umístění v POH
0

Pořadové číslo
+1

+1

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
+1

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
+1

+1

Pořadové číslo
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

22 Umístění v POH

Odpadní baterie a akumulátory

Sníží celkovou možnost kontaminace prostředí

23 Umístění v POH

Odpadní baterie a akumulátory

Nelze hodnotit

24 Umístění v POH

Odpadní baterie a akumulátory

Sníží celkovou možnost kontaminace prostředí

25 Umístění v POH

Odpadní baterie a akumulátory

Nelze hodnotit

26 Umístění v POH

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Sníží celkovou možnost kontaminace prostředí

27 Umístění v POH
0

Odpadní elektrická a elektronická zařízení

Nelze hodnotit

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Nelze hodnotit
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Hlavní cíl
Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik. (2016 – 35 %, 2020 a
dále – 80 %)

Pořadové číslo
0

Pořadové číslo
0
Hlavní cíl
Pořadové číslo
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
0
Dílčí cíl
Pořadové číslo
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaných % pro využití, recyklaci a
0

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

28 Umístění v POH
0

Dílčí cíl

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka č. 48.

opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz tabulka č. 49.
(2016 a dále – 100 %)

Pořadové číslo
0
Hlavní cíl
Pořadové číslo
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
0
Hlavní cíl
Pořadové číslo
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a
0

29 Umístění v POH
0

Hlavní cíl

Podporovat technologie využívání kalů z čistíren odpadních vod.

veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do
konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem
polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

Dílčí cíl
Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

v držení

Pořadové číslo
+2
Pořadové číslo
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Specifické skupiny nebezpečných odpadů

Nebezpečí propagace do ekosystémů

36 Umístění v POH
0

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče

Bez vlivu

35 Umístění v POH
+1

Odpadní oleje

Bez vlivu

34 Umístění v POH
0

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod

Nelze hodnotit

33 Umístění v POH
0

Odpadní pneumatiky

Nelze hodnotit

32 Umístění v POH
0

Odpadní pneumatiky

Bez vlivu

31 Umístění v POH
0

Odpadní pneumatiky

Bez vlivu

30 Umístění v POH
0

Odpadní pneumatiky

Bez vlivu

Specifické skupiny nebezpečných odpadů

Nelze hodnotit
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Dílčí cíl

Pořadové číslo

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich
účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl

0

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl
Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a
vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu,
které jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace,
občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná
zařízení).

Dílčí cíl
Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a
vedlejšími produkty živočišného původu a snižovat tak negativní účinky
spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

37 Umístění v POH
0

Pořadové číslo

Kontrolovat výskyt POPs zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních
organických znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č.
756/2010.

Hlavní cíl

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
+1

0

Pořadové číslo
+1

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Bez vlivu

38 Umístění v POH
0

Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících
látek (POPs)
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících
látek (POPs)

Nelze hodnotit

39 Umístění v POH

Odpady s obsahem azbestu

Bez vlivu

40 Umístění v POH

Odpady s obsahem přírodních radionuklidů

Bez vlivu

41 Umístění v POH

Další skupiny odpadů

Omezení vstupu do ŽP

42 Umístění v POH

Další skupiny odpadů

Omezení vstupu do ŽP
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Dílčí cíl
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály
za účelem náhrady primárních surovin.

Hlavní cíl
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území České republiky.

Hlavní cíl

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
+1

0

+1

Dílčí cíl

Pořadové číslo

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

+1
Pořadové číslo

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená
a s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

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

43 Umístění v POH

+1
Pořadové číslo
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu
určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není
znám nebo zanikl

Sníží celkovou možnost kontaminace prostředí

48 Umístění v POH
0

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu
určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není
znám nebo zanikl

Sníží celkovou možnost kontaminace prostředí

47 Umístění v POH

0

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a
vývozu odpadů

Obecně pozitivní proklamace

46 Umístění v POH

0

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady

Obecně pozitivní proklamace

45 Umístění v POH
+1

Odpady železných a neželezných kovů

Bez vlivu

44 Umístění v POH

Pořadové číslo

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a
životní prostředí v České republice.

Dílčí cíl

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit
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Dílčí cíl
Po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku odpadů zajistit
komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných
programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související
s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Dílčí cíl
Zajistit účinné zapojení státní správy na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů
při výkonu státní správy.

Dílčí cíl
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových
a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty
(zejména Surovinovou politikou České republiky a Politikou druhotných
surovin České republiky).

Dílčí cíl
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby
z hlediska naplnění cílů Programu.

Dílčí cíl
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce)
s cílem jejich postupného rozšiřování.

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Pořadové číslo
0

49 Umístění v POH
0

Pořadové číslo
0

0

50 Umístění v POH

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

51 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

52 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

53 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 285

Natura 2000

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
V souvislosti s jednotlivými cíli Programu, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie zajistit vhodné
legislativní prostředí pro realizaci Programu.

Dílčí cíl
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro
postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu
(fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

Dílčí cíl
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního
odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na
úrovni občanů.

Dílčí cíl
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.

Dílčí cíl
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků
a materiálů.

Dílčí cíl
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti
podpory Programu předcházení vzniku odpadů.

Dílčí cíl
Zvýšit účinnost prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů
v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně
odebíraných výrobků.

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Pořadové číslo
0

0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

54 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

55 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

56 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

57 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

58 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

59 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

60 Umístění v POH

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit

Stránka 286

Natura 2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
2015 - 2024

Hodnocení hlavních a dílčích cílů POH 2015 - 2024
Dílčí cíl
Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu předcházení vzniku
odpadů a posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a
opatření.

Pořadové číslo
0

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

61 Umístění v POH
0

Program předcházení vzniku odpadů

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 287

5. Hodnocení vlivu opatření Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na
soustavu likalit Natura 2000

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A
B
C
D
E
F

G

H

Legislativně zakotvit povinnost a podmínky tříděného sběru
komunálních odpadů v obcích.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru využitelných složek
komunálních odpadů, minimálně pro papír, plasty, sklo a kovy.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání s KO a jeho
kapacitní možnosti a navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Zařazovat tříděný odpad, získaný v rámci odděleného sběru v obcích,
jako komunální odpady (s obsahem obalové složky), tj. skupinu 20
Katalogu odpadů.
Legislativně vymezit podmínky, za kterých může dojít k odchýlení se
od hierarchie nakládání s odpady. Tyto podmínky by měly sledovat
zejména ochranu životního prostředí a zdraví, zohledňovat celkový
životní cyklus odpadu a jeho dopad na životní prostředí, technickou
proveditelnost, hospodářskou udržitelnost a možné sociální dopady
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky
obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru komunálních odpadů, využití a odstranění
komunálních odpadů a o nakládání s dalšími složkami komunálních
odpadů. Součástí jsou také informace o možnostech prevence
a minimalizace vzniku komunálních odpadů. Minimálně jednou ročně
zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového hospodářství obce.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na
obecní a regionální úrovni.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

Komunální odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
A

B

C
D
E

F
A

Legislativně definovat možnosti a podmínky energetického využití
směsného komunálního odpadu, především ve vazbě na rámcovou
směrnici o odpadech a v ní stanovené energetické účinnosti zařízení a
s ohledem na ochranu ovzduší.
Průběžně upravovat poplatek za skládkování využitelných
komunálních odpadů tak, aby jeho výše znevýhodňovala skládkování
těch druhů odpadů, které bude od roku 2024 zakázáno skládkovat,
v souladu s hierarchií nakládání s odpady, včetně směsného
komunálního odpadu, a to i s ohledem na přizpůsobení odpadového
hospodářství vnějším podmínkám jako jsou legislativa EU, uplatnění
nových technologií, konkurenční prostředí apod., při zachování vysoké
míry diverzifikace a tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro
původce odpadů a s ohledem na sociální únosnost pro občany.
Směsný komunální odpad zařadit mezi odpady, u nichž se předpokládá
zákaz skládkování od roku 2024.
Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k
zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného
komunálního odpadu).
V adekvátní míře energeticky využívat směsný komunální odpad v
zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy,
nebo po jeho úpravě následným spalováním /spoluspalováním za
dodržování platné legislativy.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání se směsným komunálním
odpadem na obecní a regionální úrovni.
Legislativně zakotvit možnost zapojení právnických osob nebo
fyzických osob oprávněných k podnikání do obecních systémů
nakládání s komunálními odpady.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

Směsný komunální odpad
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

+1

0

Povede k omezení vstupu odpadů do ŽP

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

Živnostenské odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

Stránka 290

Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Průběžně vyhodnocovat systém obce pro nakládání s komunálními

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

C

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D
E
F
G

odpady v souvislosti s možností zapojit do obecního systému
nakládání s komunálními odpady právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání s komunálními odpady, které produkují.
Na úrovni obce umožnit nastavení kritérií např. maximální limit
produkce komunálních odpadů, při jejichž splnění se budou moci
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojit do
obecního systému nakládání s komunálními odpady v obci
s komunálními odpady, které produkují.
Průběžně vyhodnocovat kritéria uvedená v písmeni c) a upravovat je
dle aktuálních podmínek v obci.
Rozšířit kontrolní pravomoci obcí, zejména o sankce vůči právnickým
osobám a fyzickým osobám neoprávněně využívajícím obecní systém
nakládání s komunálními odpady.
Legislativně umožnit spolupráci obcí s živnostenskými úřady s ohledem
na zlepšení možností kontroly právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání podnikajících na území dané obce.
Zjednodušit povinnost vedení evidence odpadů právnickými osobami
a fyzickými osobami oprávněnými k podnikání zapojenými do
obecního systému nakládání s komunálními odpady.

H

Na úrovni obce vhodnou formou informovat alespoň jednou ročně
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání a účastníky
obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru odpadů a o nakládání s nimi.

A
B

Legislativně vymezit pojmy v této oblasti.

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
Pro jednotlivé skupiny biologicky rozložitelných odpadů stanovit jejich
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
vlastnosti a požadavky na sběr a nakládání s nimi.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E

F

G

H

vyhláškou obce systém shromažďování, odděleného sběru a nakládání
s biologicky rozložitelnými odpady na území obce a to minimálně pro
biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, dále povinnost
obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci napojení na
systém obce odděleně odkládat biologicky rozložitelné odpady,
minimálně biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu.
Legislativně zakotvit povinnost fyzických osob a původců napojených
na systém obce, biologicky rozložitelné odpady odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití podle systému stanoveného
obcí, pokud odpady sami nevyužijí v souladu se zákonem o odpadech.
Legislativně zakotvit povinnost obcí stanovit obecně závaznou
vyhláškou obce systém shromažďování a odděleného sběru papíru, a
povinnost obcí určit místa, kam mohou fyzické osoby a původci
napojení na systém obce odkládat papír, který produkují jako odpad.
Legislativně stanovit povinnost fyzických osob a původců napojených
na systém obce, papír odděleně shromažďovat, třídit a předávat k
využití podle systému stanoveného obcí, pokud odpad sami nevyužijí v
souladu se zákonem o odpadech.
Systém bude vycházet z technických možností a způsobů využití
biologicky rozložitelných odpadů v obci v návaznosti na nakládání s
komunálními odpady v regionu. Přičemž mechanicko-biologická
úprava a energetické využití biologicky rozložitelné složky obsažené ve
směsném komunálním odpadu nenahrazují povinnost obce zavést
systém odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a jejich
následné využití.
Důsledně kontrolovat zajištění odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Na úrovni obce informovat jednou ročně občany a ostatní účastníky
I

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

J

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

-1

0

Snaha o aplikaci produktů z biologického rozkladu odpadu může vést ke kontaminaci prostředí včetně
lokalit soustavy Natura 2000

K

L

M

obecního systému nakládání s komunálními odpady o způsobech a
rozsahu odděleného sběru biologicky rozložitelných odpadů a o
nakládání s nimi. Součástí jsou také informace o možnostech prevence
a minimalizace vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Minimálně
jednou ročně zveřejnit kvantifikované výsledky odpadového
hospodářství obce.
Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a
obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických
osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního
kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje
zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
Podporovat výstavbu zařízení pro aerobní rozklad, anaerobní rozklad,
energetické využití a přípravu k energetickému využití. Vytvořit
přiměřenou síť těchto zařízení v regionech pro nakládání s odděleně
sebranými biologickými rozložitelnými odpady z obcí a od ostatních
původců, včetně kalů z čistíren odpadních vod.
Stanovit minimální požadavky na technologie pro zpracování
biologicky rozložitelných odpadů a na vlastnosti výstupních produktů,
za účelem dosažení vysokého využití produktů a splnění všech nároků
na ochranu lidského zdraví a životního prostředí.
Podporovat využití kompostů vyrobených z biologicky rozložitelných
komunálních odpadů, tj. biologických odpadů získaných z odděleného
sběru BRKO, k aplikaci do půdy. Vytvořit podmínky k odbytu
výstupních produktů ze zpracování odděleně sebraných biologicky
rozložitelných odpadů, kompostu a digestátu, především pro využití v
zemědělské výrobě a také v obcích.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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k částečné náhradě průmyslových hnojiv hnojivy vyrobenými z
odpadů, která splňují kvalitativní požadavky na běžná hnojiva.

O

P
Q

R

S
T
U

Legislativně umožnit a podporovat energetické využití biologicky
rozložitelných odpadů obsažených ve směsném komunálním odpadu,
který je obecně s ohledem na heterogenitu materiálu a koncentraci
rizikových látek a prvků nevhodný pro přímé kompostování, jejich
zpracování v bioplynových stanicích nebo zpracování jinými
biologickými metodami.
Podporovat výstavbu zařízení pro energetické využití směsného
komunálního odpadu.
Podporovat energetické využívání směsného komunálního odpadu v
zařízeních pro energetické využití odpadů bez jeho předchozí úpravy,
nebo po jeho úpravě následným spalováním/spoluspalováním za
dodržování platné legislativy.
Důsledně kontrolovat provoz zařízení na zpracování a využívání
biologicky rozložitelných odpadů provozovaných v areálu skládky
odpadů s cílem zamezit skládkování těchto odpadů, které je zakázáno
ukládat na skládky.
Důsledně kontrolovat nakládání s odpadem ze stravovacích zařízení a s
odpady vedlejších živočišných produktů v souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
Legislativně umožnit využívat v zemědělských bioplynových stanicích
biologicky rozložitelné odpady podobné cíleně pěstované biomase
(např. travní seče z fotbalových hřišť apod.).
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady na regionální úrovni.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
N Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství motivovat zemědělce

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

-1

0

Snaha o aplikaci produktů z biologického rozkladu odpadu může vést ke kontaminaci prostředí včetně
lokalit soustavy Natura 2000

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
V Průběžně upravovat poplatek za skládkování komunálních odpadů tak,

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

W

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

X
Y
Z
A

B

aby jeho výše znevýhodňovala skládkování recyklovatelných a
využitelných druhů odpadů v souladu s hierarchií nakládání s odpady,
včetně těch, které obsahují biologicky rozložitelnou složku, a to i s
ohledem na přizpůsobení odpadového hospodářství vnějším
podmínkám jako jsou legislativa EU, uplatnění nových technologii,
konkurenční prostředí apod., při zachování vysoké míry diverzifikace a
tržních principů s vyváženou mírou nákladů pro původce odpadů a
občany.
Legislativně stanovit od roku 2024 zákaz skládkování směsného
komunálního odpadu, recyklovatelných a využitelných odpadů.
Zajistit kvalitní datovou základnu o produkci biologicky rozložitelných
odpadů a nakládání s nimi, včetně údajů o zařízeních ke zpracování
biologicky rozložitelných odpadů.
U zemědělských odpadů podporovat jejich zpracování technologiemi
jako je anaerobní rozklad (digesce, fermentace), aerobního rozklad
(kompostování) nebo jinými biologickými metodami.
Legislativně stanovit parametry pro výstupy ze zařízení zpracovávající
bioodpad, které budou využívány do životního prostředí.
Legislativně stanovit podmínky pro řízení vzniku stavebních a
demoličních odpadů (dále jen „SDO“) a pro nakládání s nimi a tím
minimalizovat nebezpečné složky a vlastnosti, přednostně zabezpečit
využívání SDO a jejich recyklaci a zajišťovat vysokou kvalitu
následného recyklátu.
Řídit se legislativou EU v oblasti „konce odpadu“, a pokud nebude
zpracován příslušný legislativní dokument na úrovni EU, pak
vypracovat dokument přesně stanovující přechod recyklovaného
stavebního a demoličního odpadu na výrobek.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Stavební a demoliční odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Legislativně zakotvit normy pro jakost recyklátů ze stavebních a

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

+1

0

Povede k omezení nepřímých vlivů prostřednictvím možné kontaminace složek ŽP

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E
F
G

demoličních odpadů.
Zajistit povinné používání recyklátů splňujících požadované stavební
normy, jako náhrady za přírodní zdroje, v rámci stavební činnosti
financované z veřejných zdrojů, pokud je to technicky a ekonomicky
možné.
Zamezit využívání neupravených SDO, s výjimkou výkopových zemin a
hlušin bez nebezpečných vlastností.
Zjednodušit pravidla pro využívání upravených stavebních a
demoličních odpadů a recyklátů z těchto odpadů na povrchu terénu
při zachování vysoké míry ochrany životního prostředí a zdraví lidí.
Vypracovat dokument pro nakládání s odpady, které se v budoucnu v
komoditě stavební odpady budou vyskytovat – plastová okna, izolační
materiály ze zateplení budov apod. s cílem jejich maximálního využití.

H

Legislativně vymezit rozsah druhů stavebních a demoličních odpadů
vhodných k využití na povrchu terénu.

0

A

Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s nebezpečnými odpady na
regionální úrovni.
Motivovat veřejnost k oddělenému sběru nebezpečných složek
komunálních odpadů.
Ve spolupráci s příslušnými orgány provádět účinnou osvětu o vlivu
nebezpečných vlastností odpadů na zdraví člověka a životní prostředí
včetně vytvoření metodik.

0

B
C

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Nebezpečné odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
D Zvýšit v případě potřeby počet zařízení na využívání nebezpečných

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

+2
0

+1
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

F

G
H
I
J
K

A
B

odpadů a zařízení na úpravu odpadů ke snižování a odstraňování
nebezpečných vlastností.
Zavést systém podpory pro výstavbu nových inovativních technologií a
modernizaci stávajících technologií pro využívání a úpravu
nebezpečných odpadů.
Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu zavést systém
podpory inovativních výrobních technologií směřujících ke snížení
množství vznikajících nebezpečných odpadů a odpadové náročnosti
technologických procesů.
Podporovat bezpečné odstranění starých zátěží.
Revidovat a nastavit poplatek za skládkování nebezpečného odpadu
na odpovídající úroveň s ohledem na reálný ekonomický stav
odpadového hospodářství.
Důsledně kontrolovat množství nebezpečných odpadů používaných
jako technické zabezpečení skládek odpadů.
Legislativně stanovit přísnější podmínky pro udělování pověření k
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů – zkouška odborných
znalostí.
Legislativně stanovit požadavky na osobu odebírající vzorky
nebezpečných odpadů určené ke zkouškám k prokázání vlastností
odpadu.
Zachovat a rozvíjet stávající integrovaný systém třídění komunálních
odpadů, včetně jejich obalové složky a podporovat další rozvoj tohoto
systému.
Legislativně zakotvit podmínky tříděného sběru.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0
0

Omezí možné nepřímé vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Nelze hodnotit, administrativní opatření

Obaly a obalové odpady
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 297

Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Podporovat nakládání s obalovými odpady dle hierarchie nakládání s

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E
F

G
H
I

odpady.
Legislativně zakotvit nové cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů
do roku 2020 a stanovit samostatné cíle recyklace a využití pro
prodejní obaly určené spotřebiteli.
Důsledně kontrolovat zajištění tříděného sběru v obcích pro využitelné
složky komunálních odpadů, minimálně komodit: papír, plasty, sklo a
kovy.
Zachovat spoluúčast výrobců a dovozců obalů podle principu
„znečišťovatel platí“ a „rozšířené odpovědnosti výrobce“, na zajištění
sběru (zpětného odběru) a využití obalových složek komunálních
odpadů.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Průběžně vyhodnocovat nakládání s obaly v rámci systému obce k
nakládání s komunálními odpady, kapacitní možnosti systému a
navrhovat opatření k jeho zlepšení.
Průběžně vyhodnocovat systém nakládání s komunálními odpady na
regionální úrovni.

A

Legislativně nastavit funkční systém zpětného odběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení v návaznosti zejména na
evropské předpisy tak, aby bylo možné splnit cíle požadované směrnicí
2012/19/EU.

B

Podporovat spolupráci povinných osob v rámci celého systému
zpětného odběru, např. s ohledem na kvalitu a kontrolu evidovaných
dat, dostupnost sběrné sítě pro spotřebitele nebo realizaci osvětových
a informačních kampaní s cílem zvýšení množství odděleně sebraného
elektrozařízení.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E
F
G
H
I
J
K
L

v rámci celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního
„mírnějšího“ režimu pro nakládání s odpady při sběru a přepravě
odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci vůči výrobcům a kolektivním
systémům, včetně nastavení možností kontroly efektivního
vynakládání finančních prostředků vybraných v rámci systému
zpětného odběru odpadních elektrických a elektronických zařízení.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Prohlubovat spolupráci povinných osob s komunální sférou a posilovat
vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s komunálními odpady.
Nastavit standardy pro sběr, přepravu a zpracování odpadních
elektrozařízení a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány státní
správy a samosprávy.
Lépe zabezpečit stávající sběrnou infrastrukturu proti krádežím a
nelegální demontáži.
Důsledně kontrolovat a vyhodnocovat fungování sběren a výkupen
kovového odpadu.
Zvyšovat dostupnost a počet míst sběrné sítě pro elektrozařízení,
zejména malá a tyto sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné
zprávy v registru míst zpětného odběru.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady s upřednostněním
opětovného použití ze strany státních i soukromých institucí.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.

M
N Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a

recyklačních technologií se zaměřením na využití odpadních
elektrických a elektronických zařízení.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 299

odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání
s nimi.

A

B
C
D
E
F

Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v
rámci celého systému zpětného odběru v intencích zvláštního
„mírnějšího“ režimu nakládání s odpady při sběru a přepravě
přenosných nebo automobilových baterií a akumulátorů.
Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání
s komunálními odpady a sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné
zprávy v registru míst zpětného odběru.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání s
nimi.
Podporovat výzkum a vývoj recyklačních technologií, které jsou šetrné
k životnímu prostředí a nákladově efektivní.

G

Zintenzivnit informační kampaně.

A

Diferencovat nakládání s vybranými vozidly s ukončenou životností
(vybrané autovraky) a s ostatními vozidly s ukončenou životností
(ostatní autovraky).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
O Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpadní baterie a akumulátory
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Nastavit standardy pro sběr a zpracování vybraných vozidel

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

C

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D
E

F
G
H

A

s ukončenou životností (vybraných autovraků), standarty pro
opětovné použití dílů z vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) a důsledně je vymáhat jednotlivými orgány
státní správy a samosprávy.
Zabezpečit, aby předání vozidla do zpracovatelského zařízení bylo bez
jakýchkoliv výdajů pro posledního držitele nebo vlastníka a to i za
předpokladu, že kompletní předávané vozidlo má nulovou nebo
zápornou hodnotu. V takovém případě zajistit, aby veškeré náklady
nebo jejich podstatnou část hradil výrobce nebo, aby vozidla s
ukončenou životností (autovraky) přijímal zdarma.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Podporovat výzkum, vývoj, inovaci a implementaci postupů a
technologií s pozitivním vlivem na zvýšení úrovně materiálového a
energetického využití odpadů vzniklých při zpracování vozidel s
ukončenou životností se zaměřením na využití surovin.
Podpora sběru a zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(autovraků) z prostředků vybraných na základě Poplatku na podporu
sběru, zpracování, využití a odstranění vozidel s ukončenou životností.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání
s nimi.
Sběrná místa zveřejňovat na portálu veřejné zprávy v registru míst
zpětného odběru.

Legislativně nastavit povinnosti a odpovědnost jednotlivých osob v
rámci celého systému zpětného odběru.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpadní pneumatiky
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Legislativně stanovit kontrolní pravomoci.
C Legislativně zakotvit princip zvláštního „mírnějšího“ režimu pro

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0
0
0

0
0
0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E
F
G
H
I

A
B
C

nakládání s odpady při sběru odpadních pneumatik.
Posilovat vazbu sběrné sítě na obecní systémy nakládání s
komunálními odpady s tím, že budou stanoveny parametry sběrné sítě
za účelem minimalizace nákladů pro obce v oblasti nakládání s
odpadními pneumatikami.
Zintenzivnit informační kampaně.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpady.
Podporovat výzkum a vývoj nových technologických postupů a
recyklačních technologií se zaměřením na využití surovin.
Zajistit průkaznou evidenci výrobků uvedených na trh, zpětně
odebraných výrobků s ukončenou životností a dalšího nakládání s
nimi.
Sledovat a hodnotit množství kalů z čistíren komunálních odpadních
vod a množství těchto kalů využitých k aplikaci na půdu (kompostování
a přímé použití kalů na zemědělské půdě).
Na základě legislativně stanovených mikrobiologických a chemických
parametrů důsledně kontrolovat kvalitu upravených kalů určených k
aplikaci na půdu.
Podporovat z veřejných zdrojů investice spojené s energetickým
využíváním kalů z ČOV s odpovídající produkcí kalů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření
Nelze hodnotit, administrativní opatření
Nelze hodnotit, administrativní opatření

Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
D Podporovat výzkum zaměřený na monitorování obsahu reziduí léčiv a

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

F

A
B
C
D
A

přípravků osobní hygieny v odpadních vodách a jejich průniku do kalů
z ČOV. Na základě výsledků výzkumu průběžně navrhovat a realizovat
opatření k nakládání s kaly z ČOV s ohledem na ochranu lidského
zdraví a ivotního prostředí.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví podporovat
osvětové kampaně zaměřené zejména na obyvatelstvo, k
odstraňování léčiv, chemických prostředků a odpadů v souladu s
právními předpisy v této oblasti tj. odstraňování mimo kanalizační sítě.
Reflektovat na legislativní změny Evropské unie v oblasti nakládání
s kaly z čistíren odpadních vod s důrazem na ochranu zdraví lidí,
životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren
komunálních odpadních vod v zemědělství.
Zabraňovat mísení olejů v místech jejich vzniku, soustřeďování a
skladování s ohledem na jejich následné využití.
Odpadní oleje nevhodné k materiálovému využití přednostně
energeticky využívat v souladu s platnou legislativou.
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady.
Důsledně kontrolovat dodržování hierarchie nakládání s odpadními
oleji.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví legislativně
stanovit pravidla pro nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární
péče se zaměřením na sběr, třídění, shromažďování, úpravu, přepravu
a odstraňování odpadů ze zdravotnických, veterinárních a jim
podobných zařízení, např. domácí péče a samoléčení.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

?

Odpadní oleje
Nepřímé vlivy na kvalitu vod
0

?

0

Nepřímé vlivy na kvalitu vod

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
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B S odpady ze zdravotnické a veterinární péče s nebezpečnými

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

C

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D

E

F

A
B

vlastnostmi nakládat dle hierarchie nakládání s odpady a dle
dostupných technologií s upřednostněním BAT.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví legislativně
stanovit parametry pro účinnost hygienizace dekontaminačních
zařízení včetně parametrů kvality s návaznou důslednou kontrolou.
Navázat spolupráci se zainteresovanými stranami v oblasti osvěty
nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jím podobných
zařízení s cílem zabezpečit nakládání s odpadem z těchto zařízení v
souladu s platnou legislativou se zaměřením zejména na důsledné
oddělování od odpadu komunálního, zařazování odpadu do kategorie
dle jeho skutečných vlastností.
Legislativně stanovit školení pro všechny zaměstnance, kteří nakládají
s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení
včetně pracovníků podílejících se na jednotlivých krocích nakládání s
těmito odpady.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zdravotnictví vypracovat
aktualizované metodiky pro nakládání s odpady ze zdravotnické a
veterinární péče zahrnující současné trendy a principy dané WHO a
EU.
Legislativně upravit pravidla pro stávající odpady PCB a zařízení s
obsahem PCB.
Lehce kontaminovaná zařízení a zařízení s obsahem PCB a objemem
náplně menším než 5 l předat oprávněným osobám k nakládání s
tímto druhem odpadu nebo dekontaminovat nejdéle do konce roku
2025.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0
0

Odpady a zařízení s obsahem PCB
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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A
B
C

A
B

C

D
A
B

Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Realizovat informační kampaně zaměřené na možnost výskytu POPs v
odpadech.
Identifikovat zdroje možných úniků POPs.
Stanovit metodiku pro kontrolu výskytu perzistentních organických
znečišťujících látek ve vybraných odpadech (Ministerstvo životního
prostředí).
Reflektovat na legislativní změny EU v oblasti nakládání s odpady
azbestu s důrazem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.
Vypracovat ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR),
Ministerstvem zdravotnictví (MZ) postup pro stavební úřady, jak v
rámci stavebního řízení pro rekonstrukce a demolice staveb ovlivnit
žádoucím způsobem manipulaci s odpady z azbestu.
Provádět trvalou osvětu a kontrolu dodržování bezpečného nakládání
a hygieny práce při nakládání s azbestem. MŽP ve spolupráci s MZ
provede informační kampaň pro obyvatele a zajistí provádění kontrol
příslušnými kontrolními orgány.
Ekonomicky zvýhodnit odstraňování odpadů s obsahem azbestu.

Kontrolovat nakládání s tímto druhem odpadu (Státní úřad pro
jadernou bezpečnost).
Vypracovat ve spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost
metodický postup pro nakládání s tímto druhem odpadu podle zákona
o odpadech (Ministerstvo životního prostředí).

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

+1
0

0

0
0

N Omezí možné nepřímé vlivy na lokality soustavy Natura 2000
Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpady s obsahem azbestu
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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A

B
C
D
E
F
G

A
B

Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Podporovat vytvoření systému pravidelného sběru a svozu biologicky
rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších produktů
živočišného původu do schválených zpracovatelských zařízení,
zejména bioplynových stanic a kompostáren.
Zajistit podmínky pro sběr použitých stolních olejů a tuků původem z
veřejných stravovacích zařízení, centrálních kuchyní a domácností.
Podporovat rozvoj systému sběru a svozu použitých stolních olejů a
tuků od původců a z domácností.
Podporovat rozvoj zařízení pro zpracování odpadních olejů a tuků,
zvláště zařízení sloužících k výrobě energie (bioplynové stanice,
zpracování na bionaftu nebo jiné produkty pro technické využití).
Důsledně kontrolovat nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a s vedlejšími produkty živočišného původu v
souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009.
Sledovat a hodnotit vývoj v nakládání s biologicky rozložitelnými
odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného
původu, navrhovat a přijímat odpovídající opatření.
Ve spolupráci s rezortem Ministerstva zemědělství podporovat
osvětové kampaně k nakládání s biologicky rozložitelnými odpady z
kuchyní a stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu v
souladu s právními předpisy v této oblasti.

Rozšiřovat počet míst zpětného odběru (sběru) výrobků s ukončenou
životností, za účelem získání většího množství surovin strategických
vzácných kovů.
Podporovat rozvoj moderních kvalitních technologií zpracování
výrobků s ukončenou životností v ČR.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpady železných a neželezných kovů
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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odpadů.
Zvýšit kontrolní činnost v oblasti výkupu kovových odpadů.

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
C Analyzovat a upravit podnikatelské prostředí v oblasti sběru a výkupu

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Průběžně vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0
regionální úrovni.
Vyhodnocovat síť zařízení pro nakládání s odpady na celostátní úrovni.

Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH krajů stanovovat
potřebná zařízení pro nakládání s odpady v regionech.
Na základě aktuálního stavu plnění cílů POH ČR stanovovat
preferovaná a k podpoře z veřejných zdrojů doporučená zařízení pro
nakládání s odpady.
Vypracovat metodický návod k vyhodnocení POH kraje (Ministerstvo
životního prostředí).

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Sběr odpadů
Opatření nejsou definována.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Opatření nejsou definována.

A

B
C
D
E
F
G
H
I

Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Legislativně stanovit odpovědnost majitele nemovitosti zajistit
nakládání s odpadem, jehož původce není znám, nacházejícím se na
jeho nemovitosti. Nastavit systém uhrazení účelně vynaložených
nákladů z veřejných prostředků v případě, že vlastník nemovitosti
prokáže, že umístění odpadu na svou nemovitost nezpůsobil nebo mu
nemohl zabránit.
Legislativně zakotvit, že v případě, kdy nabývá nový vlastník
vlastnického práva k nemovitosti, stává se také vlastníkem odpadů,
které jsou na nebo v této nemovitosti umístěny.
Efektivní tvorba programů osvěty a výchovy na úrovni samospráv
měst a obcí včetně podpory, zejména formou zajištění financování
těchto programů.
Zapojení veřejnosti do programů a akcí vedoucích k formování
pozitivního postoje k udržení čistoty prostředí a správného nakládání s
odpady.
Aktivní zapojení výrobců při tvorbě programů marketingových
kampaní pro spotřebitele jejich produktů nebo služeb.
Efektivně využívat udělování pokut za znečišťování veřejných
prostranství
Zvýšení maximální hranice výše pokuty přestupku neoprávněného
založení skládky nebo odkládání odpadů mimo vyhrazená místa.
Zaměřit kontrolu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na
neoprávněné využívání obecních systémů k nakládání s odpady ze
strany právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání.
Zapojovat na základě smlouvy právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání do obecních systémů nakládání s odpady.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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J Informovat občany a podnikatelské subjekty o možnostech pokutování

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

K

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

L

M

A

B

za aktivity spojené s odkládáním odpadů mimo místa k tomu určená.
Optimálně nastavit systém a logistiku sběru a svozu odpadů na úrovni
měst a obcí (směsného komunálního odpadu, vytříděných složek
komunálních odpadů, objemného nebo nebezpečného odpadu,
odpadů z odpadkových košů z veřejných prostranství a čištění
veřejných prostranství).
Zavést na úrovni měst a obcí komunikační kanály, přes které by
občané měli možnost hlásit nelegálně uložené odpady na veřejných
prostranstvích nebo přechodné uložení odpadů v okolí sběrných hnízd
a kontejnerů.
Využívat institutu veřejně prospěšných prací či institutu veřejné služby
ze strany samospráv obcí pro zajištění úklidu a obsluhy veřejných
prostranství včetně aktivit spojených s odstraňováním odpadů
odložených mimo místa k tomu určená.

Program předcházení vzniku odpadů Blok 1 - Informační podpora, vzdělávání a osvěta
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Vytvořit a po celou dobu realizace Programu předcházení vzniku
odpadů zajistit kontinuální provoz volně přístupné informační
základny o problematice předcházení vzniku odpadů na všech
úrovních. Vypracovat a volně propagovat příručku pro občany, jak
předcházet vzniku odpadů (se zaměřením na komunální odpad a jeho
jednotlivé složky).
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem
postupného zvyšování množství zpětně odebraných oděvů, textilu,
obuvi, hraček, knih, časopisů, nábytku, koberců, nářadí a dalších
znovupoužitelných výrobků. Veřejně propagovat činnosti neziskových
organizací zpětně odebírajících výrobky k opětovnému použití a
podobných subjektů a zajistit vytvoření interaktivní veřejně přístupné
sítě (mapy) těchto organizací a středisek.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024

D

E

F

Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů za účelem
postupného zvyšování množství zpětně odebraných elektrických a
elektronických zařízení a účelem snižování produkce odpadů z těchto
výrobků: Zajistit vypracování analýzy a podporovat vytvoření
informační sítě servisních středisek pro opravy a další používání EEZ
k původnímu účelu včetně přípravy pravidel pro provoz servisních
středisek a systému jejich certifikace; zajistit vypracování a šíření
příručky pro občany z hlediska optimalizace nákupů a používání EEZ
z pohledu potencionálního vzniku odpadů.
Technicky zajišťovat šíření informací a osvětových programů
zaměřených na snížení produkce odpadů z potravin: Zajistit
vypracování a šíření příručky pro občany z hlediska optimalizace
nákupů potravin a jejich následného uskladnění z pohledu
potencionálního vzniku odpadů; zajistit vypracování příručky pro
majitele a provozovatele restaurací, hotelů a dalších stravovacích
zařízení se zaměřením na předcházení vzniku odpadů z potravin.
Zajistit informační a vzdělávací podporu problematiky předcházení
vzniku odpadů na všech úrovních státní správy se zvláštním
zaměřením na územní samosprávy měst a obcí s ohledem na
stabilizaci produkce a postupné snižování produkce komunálních
odpadů.
Zajistit vypracování průvodce předcházení vzniku odpadů ze
stavebnictví pro výrobce stavebních materiálů, projektanty, investory,
stavební firmy a občany a zveřejnit stavební materiály s obsahem
nebezpečných látek a látek mající negativní vliv na lidské zdraví
a životní prostředí.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
G V rámci programu Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

H

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

I

J

K

zajistit vypracování studijního materiálu na téma předcházení vzniku
odpadů a jeho následného praktického začlenění do školních osnov s
cílem zvýšit povědomí o problematice.
V rámci aktivit kolektivních systémů a systémů zpětného odběru
výrobků zajistit u všech dotčených subjektů rozšíření činností v rámci
problematiky předcházení vzniku odpadů zejména formou
informačních kampaní se zaměřením na zvyšování povědomí
obyvatelstva.
Prosazovat cílenou podporu a propagaci důvěryhodných
environmentálních značení a výrobků s menším dopadem na životní
prostředí s cílem postupného zvyšování počtu směrnic a licencí
Národního programu environmentálního značení.

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 2 - Regulace a plánování
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Vypracovat odbornou analýzu možnosti stanovení nových
legislativních požadavků a cílů v oblasti předcházení vzniku odpadů v
České republice s ohledem na aktuální vývoj legislativních předpisů
EU, včetně stanovení legislativních požadavků na provozování zařízení
pro opětovné použití výrobků na konci životnosti a optimalizace
stávajících legislativní požadavků pro stravovací zařízení a využití
potravin za účelem snižování množství odpadů z potravin. V průběhu
realizace Programů předcházení vzniku odpadů důsledně
implementovat a kontrolovat plnění požadavků na předcházení vzniku
odpadů vyplývajících z výrobkových směrnic a rámcové směrnice o
odpadech a relevantních národních předpisů.
Zajistit vypracování analýzy prevence vzniku odpadů u potravin včetně
stravovacích zařízení a analýzy možností redukce hmotnosti
potravinových obalů z pohledu případných legislativních změn.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
L Podporovat technicky a osvětovými kampaněmi domácí, komunitní a

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

M

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

N
O

P
Q

obecní kompostování biologicky rozložitelných odpadů u fyzických
osob. Program podpory domácího, komunitního a obecního
kompostování a jeho naplňování ve spolupráci s obcemi se doporučuje
zapracovat do krajských plánů odpadového hospodářství.
Zajistit vypracování odborné studie o možnostech finančních pobídek
pro firmy využívající při výrobě „druhotné suroviny“ a inovující své
technologie se záměrem zvýšení využívání „druhotných surovin“ při
výrobě. Vytvořit meziresortní plán zvýšeného využívání „druhotných
surovin“ při výrobě.

Program předcházení vzniku odpadů - Blok 3 - Metodická podpora a dobrovolné nástroje
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Vypracovat metodiku postupu pro komplexní vyhodnocení Programu
předcházení vzniku odpadů pro ČR za účelem sledování a posouzení
pokroku, jehož bylo dosaženo.
Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení
toku odpadů z potravin a odbornou studii toku těchto odpadů za
účelem zjištění aktuálního stavu, získání primárních dat a sledování
účinnosti prevenčních opatření v následujících letech.
Vytvořit metodický návod pro bilanci kompostovaných materiálů v
rámci domácího a komunitního kompostování za účelem hodnocení
účinnosti opatření na podporu snižování produkce BRO.
Vypracovat metodiku pro kvalifikované a kvantifikované hodnocení
produkce textilu a oděvů a toku obnošených a znovupoužitých oděvů
a odpadů z textilu za účelem zjištění aktuálního stavu, získání
primárních dat a sledování účinnosti prevenčních opatření v
následujících letech.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
R Vypracovat odbornou analýzu aktuálního výskytu nebezpečných látek

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

S

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

T
U

V

a materiálů ve stavebnictví s ohledem na snižování nebezpečných
látek ve stavebním a demoličním odpadu a navrhnout jejich adekvátní
náhrady bez omezení vlastností stavebních a konstrukčních materiálů
a prvků.
Vypracovat odbornou studii o možnostech používání jednotlivých
materiálových a konstrukčních celků demolovaných staveb k
původnímu nebo jinému účelu při zachování funkčnosti materiálu.
Vytvářet podmínky, případně realizovat dobrovolné dohody v
oblastech dotčených Programem předcházení vzniku odpadů.
Podporovat a zajišťovat realizaci systémů řízení v oblasti životního
prostředí pro podniky. Zajistit dostatečnou informační podporu
o jednotlivých systémech řízení po celou dobu účinnosti Programu
předcházení vzniku odpadů.
Prosazovat zohledňování environmentálních aspektů se zaměřením na
předcházení vzniku odpadů při zadávání zakázek z veřejného rozpočtu,
např. zohledňovat požadavky na environmentální systémy řízení,
environmentální značení produktů a služeb, upřednostňování
znovupoužitelných obalů a další; zohledňovat a upřednostňovat
nabídky dokladující použití stavebních materiálů splňující
environmentální aspekty se zaměřením na předcházení vzniku odpadů
(environmentální systémy řízení, dobrovolné dohody, environmentální
značení); zohledňovat a upřednostňovat nabídky firem dokladující ve
své činnosti použití „druhotných surovin“ bezprostředně souvisejících
s konkrétní zakázkou.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
Program předcházení vzniku odpadů - Blok 4 - Výzkum, experimentální vývoj a inovace
Nelze hodnotit, administrativní opatření
W Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
0
0

X

Y

Z

A

oblasti využívání „druhotných surovin“ ve výrobních procesech,
zavádění nízkoodpadových technologií a technologií šetřící vstupní
primární suroviny a v oblasti předcházení vzniku odpadů včetně
zohlednění ekodesignu a hodnocení životního cyklu.
Zajistit zakotvení a realizaci problematiky předcházení vzniku
potravinových odpadů v resortních výzkumech a výzkumných
programech. Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a
inovací v oblasti předcházení vzniku odpadů z potravin.
Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
oblasti předcházení vzniku odpadů s cílem prodlužovat životnost
výrobků, snižovat množství nebezpečných látek v nich obsažených v
návaznosti na směrnice o výrobcích s ukončenou životností (obaly,
elektrozařízení, baterie a akumulátory, automobily) a snižování
spotřeby materiálů při výrobě.
Podpora programů výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v
oblasti udržitelné výstavby a rekonstrukce budov, snižování
nebezpečných látek ve stavebních a konstrukčních materiálech a
předcházení vzniku stavebních a demoličních odpadů.

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Odpovědnost za plnění POH ČR a POH krajů, kontrola plnění POH ČR a POH krajů a změny POH ČR
Nelze hodnotit, administrativní opatření
0
0

Ministerstvo, kraje, obce a původci odpadů průběžně kontrolují
vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi
a naplňování stanovených cílů, zásad a opatření.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Obce budou průběžně vyhodnocovat obecní systém pro nakládání

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

C

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

D
E

s komunálními odpady včetně obalové složky, nakládání se směsným
komunálním odpadem, systém tříděného sběru odpadů, systém
nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady, systém
nakládání se stavebními odpady a výrobky s ukončenou životností,
pocházejícími od občanů obce a zapojených subjektů. V rámci tohoto
vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a s výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Obce rovněž vyhodnocují naplňování
opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které je součástí plánu
odpadového hospodářství obce (nebo svazku obcí).
Kraje budou průběžně, minimálně v rámci vyhodnocení plánu
odpadového hospodářství kraje, vyhodnocovat systém nakládání
s komunálními odpady, se směsným komunálním odpadem, biologicky
rozložitelnými odpady, nakládání s obalovými odpady, s nebezpečnými
a ostatními odpady, se stavebními odpady a s výrobky s ukončenou
životností na svém území. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru
odpadů a nakládání s materiálově využitelnými složkami. V rámci
tohoto vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Rovněž v rámci vyhodnocení plánu
odpadového hospodářství kraje bude vyhodnocena síť zařízení pro
nakládání s odpady na území kraje. Kraje rovněž vyhodnocují
naplňování cílů a opatření Programu předcházení vzniku odpadů, které
jsou součástí plánu odpadového hospodářství kraje.
Kraj využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění
POH kraje.
Kraj vyhodnocuje plnění cílů stanovených v POH kraje.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
F Kraj zpracovává zprávu o stavu plnění POH kraje, v termínu jedenkrát

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

G

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

H
I

J
K

za dva roky do 15. listopadu za uplynulé dvouleté období. Na základě
výsledků navrhuje další opatření pro podporu jeho plnění.
MŽP využije všechny dostupné nástroje a prostředky k zajištění plnění
POH ČR.
MŽP vyhodnocuje plnění cílů stanovených v POH ČR.

MŽP v rámci vyhodnocení POH ČR bude vyhodnocovat systém
nakládání s odpady na území ČR, nakládání s komunálními odpady, se
směsným komunálním odpadem, biologicky rozložitelnými odpady,
nakládání s obalovými odpady, s nebezpečnými a ostatními odpady, se
stavebními odpady a s výrobky s ukončenou životností a dalšími
odpady. Bude vyhodnocen systém tříděného sběru odpadů a
nakládání s materiálově využitelnými složkami. V rámci tohoto
vyhodnocování budou posouzeny kapacitní možnosti systému
nakládání s odpady a výrobky s ukončenou životností a navrhnuta
opatření k jeho zlepšení. Bude vyhodnocena síť zařízení pro nakládání
s odpady na území ČR. Rovněž bude vyhodnoceno naplňování cílů a
opatření Programu předcházení vzniku odpadů, který je součástí POH
ČR.
MŽP zpracovává zprávu o stavu plnění POH ČR, v termínu jedenkrát za
dva roky do 31. prosince za uplynulé dvouleté období. Na základě
výsledků navrhuje další opatření pro podporu jeho plnění.
Rada pro odpadové hospodářství projednává navržená opatření pro
podporu plnění POH ČR a předkládá ministrovi životního prostředí
návrhy na změny POH ČR a případně i návrhy na změny souvisejících
právních předpisů.
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Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 316

Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024

Hodnocení stavu odpadového hospodářství a POH ČR
A
B

C

MŽP pravidelně vyhodnocuje účinnost Plánu odpadového
hospodářství ČR a Programu předcházení vzniku odpadů ČR
a stanovuje další postup.
Ministerstvo hodnotí zvolenou soustavou indikátorů, určených ke
sledování plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a
Programu předcházení vzniku odpadů České republiky, stav
odpadového hospodářství České republiky a navrhuje úpravu této
soustavy indikátorů.
Ministerstvo hodnotí používané nástroje v odpadovém hospodářství a
stanovuje postup jejich aplikace pro odpadové hospodářství České
republiky.

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství, Plánu odpadového hospodářství České republiky a plánů odpadového hospodářství
krajů

Opatření k zajištění datové základny pro hodnocení odpadového hospodářství a hodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství
České republiky a plánů odpadového hospodářství krajů
A

Zachování sběru dat o odpadech v kompetenci ministerstva.

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

B

Zachování zpracování a vyhodnocení dat o odpadovém hospodářství
v kompetenci ministerstva.

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

A

Zefektivnit a optimalizovat systém sběru a vyhodnocení dat v oblasti
odpadového hospodářství

Opatření k zajištění kvalitní datové základny odpadového hospodářství
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0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
B Vytvořit nové metodiky zpracování a vyhodnocení dat, zajišťující

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

C

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

reálný popis stavu odpadového hospodářství a splňující veškeré
požadavky na datové výstupy (např. sledování trendů, řízení sektoru,
reporting, kontrolní činnost atd.). V metodice zohlednit statistické
vyhodnocování dat a zajistit objektivitu výstupů.
Vytvořit soustavu indikátorů a metodiku jejich výpočtu pro komplexní
hodnocení odpadového hospodářství, Plánu odpadového hospodářství
České republiky a plánů odpadového hospodářství krajů. Základní
indikátory popisují reálně a objektivně stav nakládání s odpady v České
republice. Pro nastavení kompletní soustavy indikátorů bude nutné
respektovat principy sledování jednotlivých cílů ze závazné části plánů
odpadového hospodářství. Indikátory odpadového hospodářství na
úrovni České republiky a krajů se budou vyhodnocovat každoročně.
Ministerstvo bude na základě indikátorů vyhodnocovat každé dva roky
plnění Plánu odpadového hospodářství České republiky a kraje budou
na základě indikátorů vyhodnocovat každé dva roky plnění krajských
plánů odpadového hospodářství.
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Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
D Jednoznačně definovat typy zařízení a stanovit metodiku pro sledování

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

E

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

F

zařízení pro nakládání s odpady příp. vybranými výrobky s ukončenou
životností v České republice. Je nutné jednoznačně definovat
jednotlivé typy zařízení, která jsou provozována v České republice a to
z pohledu jejich činností (např. spalovny nebezpečných odpadů,
kompostárny, bioplynové stanice atd.). Za tímto účelem bude vydán
nový závazný Katalog zařízení. Je nutné upřesnit seznamy aktuálně
provozovaných zařízení. Je třeba pro každý typ zařízení stanovit
minimální technicko-provozní kritéria. Rovněž je nutné vydefinovat
sledované ukazatele o daném zařízení (např. typ technologie,
provozovaná kapacita, projektovaná kapacita atd.). S tím souvisí také
rozsah vedení odpadové evidence na těchto zařízeních. Rovněž je
třeba vytvořit a zpřehlednit evidenci zařízení na využití biologicky
rozložitelných komunálních odpadů (malá zařízení, komunitní, obecní
kompostárny apod.).
Stanovit indikátory a metodiku vyhodnocování projektů
podporovaných z prostředků státu, Evropské unie (Operační program
Životní prostředí 2014 - 2020).
Poskytovat jednotný datový výstup z Informačního systému
odpadového hospodářství zainteresovaným subjektům. Na základě
zpracovaných a statisticky vyhodnocených primárních dat bude
vytvořen standardizovaný výstup dat o odpadovém hospodářství pro
Českou republiku, kraje, obce s rozšířenou působností, který bude
poskytován dotčeným subjektům elektronicky, nebo bude vytvořena
internetová aplikace, která umožní uživatelům stanovení základních
ukazatelů odpadového hospodářství pro vybrané lokality. V oblasti
zpětného odběru a nakládání s výrobky s ukončenou životností bude
také vytvořen standardizovaný výstup dat za Českou republiku pro
jednotlivé komodity.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 319

sektoru odpadového
hospodářství. Pro zpracovávání analytických podkladů a rozvah,
vyhodnocování skutečných nákladů na hospodaření s odpady v obcích,
kdy tyto údaje jsou potřebné pro posuzování veřejné podpory a
vyhodnocení funkčnosti ekonomických nástrojů, je nutné zajistit
pravidelné sledování ekonomických ukazatelů sektoru odpadového
hospodářství. Je nutné zajistit sběr dat a následné vyhodnocení
ekonomických ukazatelů odpadového hospodářství obcí a dalších
segmentů odpadového hospodářství v České republice.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení opatření POH 2015 - 2024
G Zahájit sběr ekonomických ukazatelů

Komentář

ČR

Popis jednotlivých opatření Plánu odpadového
hospodářství ČR 2015 - 2024

0

0

Nelze hodnotit, administrativní opatření

Stránka 320

6. Hodnocení vlivu zásad Plánu odpadového hospodářství ČR 2015 – 2024 na soustavu
lokalit Natura 2000
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B

C
D
E
F
G

H

Předcházet vzniku odpadů prostřednictvím plnění „Programu
předcházení vzniku odpadů“ a dalšími opatřeními podporujícími
omezování vzniku odpadů.
Při nakládání s odpady uplatňovat hierarchii nakládání s odpady. S
odpady nakládat v pořadí: předcházení vzniku, příprava k opětovnému
použití, recyklace, jiné využití (např. energetické využití) a na
posledním místě odstranění („bezpečné odstranění“), a to při dodržení
všech požadavků, právních předpisů, norem a pravidel pro zajištění
ochrany lidského zdraví a životního prostředí.
Při uplatňování hierarchie podporovat možnosti, které představují
nejlepší celkový výsledek z hlediska životního prostředí. Zohledňovat
celý životní cyklus výrobků a materiálů, a zaměřit se na snižování vlivu
nakládání s odpady na životní prostředí.
Podporovat způsoby nakládání s odpady, které využívají odpady jako
zdroje surovin, kterými jsou nahrazovány primární přírodní suroviny.
Podporovat nakládání s odpady, které vede ke zvýšení hospodářské
využitelnosti odpadu.
Podporovat přípravu na opětovné použití a recyklaci odpadů.
Nepodporovat skládkování nebo spalování recyklovatelných materiálů.
U zvláštních toků odpadů je možno připustit odchýlení se od
stanovené hierarchie nakládání s odpady, je-li to odůvodněno
zohledněním celkových dopadů životního cyklu u tohoto odpadu a
nakládání s ním.
Při uplatňování hierarchie reflektovat zásadu předběžné opatrnosti a
předcházet nepříznivým vlivům nakládání s odpady na lidské zdraví a
životní prostředí.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

+1

Zásady pro nakládání s odpady
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy
+1
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

+1

+1

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0
0
0

0
0
0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
Při uplatňování hierarchie zohlednit zásadu udržitelnosti včetně
I

0

0

J

+1

+1

0

0

K

technické proveditelnosti a hospodářské udržitelnosti.
Při uplatňování hierarchie zajistit ochranu zdrojů surovin, životního
prostředí, lidského zdraví s ohledem na hospodářské a sociální
dopady.
Jednotlivé způsoby nakládání s odpady v rámci České republiky musí
vytvářet komplexní celek zaručující co nejmenší negativní vlivy na
životní prostředí a vysokou ochranu lidského zdraví.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A

B
C
D

E

Zachovat, podporovat a rozvíjet samostatný komoditní sběr (papír,
plast, sklo, kovy, nápojové kartony) s ohledem na cíle stanovené pro
jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu takto sbíraných
odpadů.
Zachovat a rozvíjet dostupnost odděleného sběru využitelných odpadů
v obcích.
V obcích povinně zajistit (zavést) oddělený (tříděný) sběr využitelných
složek komunálních odpadů, minimálně papíru, plastů, skla a kovů.
Systém sběru komunálních odpadů v obci stanovuje obec9 s ohledem
na požadavky a dostupnost technologického zpracování odpadů.
Systém sběru stanoví v samostatné působnosti obec obecně závaznou
vyhláškou.
Rozsah a způsob odděleného sběru složek komunálních odpadů v obci
stanoví obec s ohledem na technické, environmentální, ekonomické a
regionální možnosti a podmínky dalšího zpracování odpadů, přičemž
oddělený sběr musí být dostatečný pro zajištění cílů POH pro
komunální odpady.

+1

Komunální odpady
Redukuje vznik komunálních odpadů
0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

+2

+1

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Redukuje vznik komunálních odpadů

9

Dle § 44 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce k zabezpečení svých povinností při nakládání s komunálním odpadem vytvořit dobrovolný
svazek obcí.
Dle § 49 a § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, mohou obce vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených, a to i za
účelem zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění.
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
F Obec je povinna dodržovat hierarchii nakládání s odpady, tedy

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

G

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

+1

0

Redukuje vznik komunálních odpadů

H

I

j

A
B

především přednostně nabízet odpady k recyklaci, poté k jinému
využití a pouze v případě, že odpady není možné využít předávat je k
odstranění. Od této hierarchie je možné se odchýlit jen v
odůvodněných případech se souhlasem orgánů státní správy v souladu
s platnou legislativou a nedojde-li tím k ohrožení nebo poškození
životního prostředí nebo lidského zdraví a postupuje-li se v souladu s
plány odpadového hospodářství.
Upřednostňovat environmentálně přínosné, ekonomicky a sociálně
únosné technologie zpracování komunálních odpadů.
Zachovat a rozvíjet spoluúčast a spolupráci s producenty obalů a
dalšími výrobci podle principu „znečišťovatel platí“ a „rozšířené
odpovědnosti výrobce“, na zajištění sběru (zpětného odběru) a využití
příslušných složek komunálních odpadů.
Před změnou systému sběru a nakládání s komunálními odpady v
celorepublikovém měřítku vždy provést důkladnou analýzu se
zahrnutím environmentálních, ekonomických, sociálních hledisek a
podrobit ji široké diskusi všech dotčených subjektů.
Mechanickou úpravu směsného komunálního odpadu tříděním
podporovat pouze jako doplňkovou technologii úpravy odpadů před
jejich dalším materiálovým a energetickým využitím. Tato úprava
nenahrazuje oddělený sběr využitelných složek komunálních odpadů.
Významně omezit skládkování směsného komunálního odpadu.
Snižovat produkci směsného komunálního odpadu zavedením nebo
rozšířením odděleného sběru využitelných složek komunálních
odpadů, včetně biologicky rozložitelných odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

+1
+1

Směsný komunální odpad
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy
0
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy
0
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A

B

C
D

E

Poskytnout původcům živnostenských odpadů, tj. právnickým osobám
a fyzickým osobám oprávněným k podnikání, produkujícím komunální
odpad na území obce (živnostníci, subjekty z neprůmyslové výrobní
sféry, administrativy, ze služeb a obchodu) možnost zapojení do
systému nakládání s komunálními odpady v obci, pokud má obec
zavedený systém nakládání s komunálními odpady se zahrnutím
živnostenských odpadů.
V obcích stanovit v rámci systému nakládání s komunálními odpady
také systém nakládání s komunálními odpady, které produkují
právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do
obecního systému nakládání s komunálními odpady. Stanovit způsob
sběru jednotlivých druhů odpadů, minimálně však oddělený sběr
papíru, plastů, skla, kovů, biologicky rozložitelného odpadu a
směsného komunálního odpadu, které produkují právnické osoby a
fyzické osoby oprávněné k podnikání zapojené do obecního systému
nakládání s komunálními odpady.
Zpoplatnit zapojení podnikajících právnických osob a fyzických osob
oprávněných k podnikání do obecního systému nakládání
s komunálními odpady.
Při nakládání s komunálními odpady od zapojených právnických osob a
fyzických osob oprávněných k podnikání uplatňovat zásady pro
nakládání s komunálními odpady v souladu s hierarchií pro nakládání
s odpady.
Umožnit obcím zapojit do svých systémů nakládání s komunálními
odpady právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání dle
možností a kapacity daného systému.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

+1

Živnostenské odpady
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy
0

+1

0

Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B
C
D
A
B

Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
0
0

V obcích povinně stanovit systém odděleného sběru biologicky
rozložitelných odpadů a nakládání s nimi, minimálně pro biologicky
rozložitelné odpady rostlinného původu.
Podporovat a rozvíjet systém sběru biologicky rozložitelných
komunálních odpadů.
Podporovat maximální využívání biologicky rozložitelných odpadů a
produktů z jejich zpracování.
Podporovat budování a rozvoj infrastruktury nutné k zajištění využití
biologicky rozložitelných odpadů.
Regulovat vznik stavebních a demoličních odpadů (dále jen „SDO“) a
nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životního
prostředí.
Maximálně využívat upravené SDO a recykláty ze stavebních a
demoličních odpadů.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

+1

0

Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy

+1

0

Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

+1
0

Stavební a demoliční odpady
Obecné úpravy s nepřímými pozitivními vlivy
0
0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B
C
D
E
F
G

Podporovat výrobu výrobků tak, aby byl omezen vznik nevyužitelných
nebezpečných odpadů a tím snižováno riziko s ohledem na ochranu
zdraví lidí a životního prostředí.
Nakládat s nebezpečnými odpady v souladu s hierarchií nakládání s
odpady.
Podporovat technologie na recyklaci a využití nebezpečných odpadů a
technologie na snižování nebezpečných vlastností odpadů.
Důsledně kontrolovat, zda odpad, který úpravou pozbyl nebezpečné
vlastnosti, skutečně tyto vlastnosti nevykazuje.
Nevyužívat nebezpečné odpady a nebezpečný odpad, který přestal být
odpadem, na povrchu terénu.
Zpřísnit podmínky využívání nebezpečných odpadů jako
technologického zabezpečení skládky.
Snižovat množství nebezpečných odpadů ve směsném komunálním
odpadu.

+2

Nebezpečné odpady
Obecná ochrana ŽP a jeho jednotlivých složek
+2

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

+2

+2

0

0

Obecná ochrana ŽP a jeho jednotlivých složek
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Obaly a obalové odpady
Zásady nejsou definovány.
Odpadní elektrická a elektronická zařízení
Zásady nejsou definovány.
Odpadní baterie a akumulátory
Zásady nejsou definovány.
Vozidla s ukončenou životností (autovraky)
Zásady nejsou definovány.
Odpadní pneumatiky
Zásady nejsou definovány.
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
Kaly z čistíren komunálních odpadních vod
Zásady nejsou definovány.
Odpadní oleje
Zásady nejsou definovány.
Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Zásady nejsou definovány.
Odpady a zařízení s obsahem PCB
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek (POPs)
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem azbestu
Zásady nejsou definovány.
Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Zásady nejsou definovány.
Vedlejší produkty živočišného původu a biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a stravoven
Zásady nejsou definovány.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí
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Natura
2000

Komentář

Přeshraniční

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
A
B

C

A
B
C
D
E

Pohlížet na kovové odpady železných a neželezných kovů a odpady
drahých kovů jako na strategické suroviny pro průmysl ČR.
Nakládat s železnými a hliníkovými šroty mimo odpadový režim
výhradně na základě nařízení Rady EU č. 333/2011, kterým se stanoví
kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být
odpadem.
Nakládat s měděným šrotem mimo odpadový režim výhradně na
základě nařízení Komise EU č. 715/2013, kterým se stanoví kritéria
vymezující, kdy měděný šrot přestává být odpadem.

Odpady železných a neželezných kovů
Bez identifikovaného vlivu
0
0
0

0

Bez identifikovaného vlivu

0

0

Bez identifikovaného vlivu

Zásady pro vytváření sítě zařízení k nakládání s odpady
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
0
0

Podporovat výstavbu zařízení v souladu s hierarchií pro nakládání s
odpady.
Vytvořit podmínky pro dobudování celostátní sítě zařízení pro
nakládání s nebezpečnými odpady.
Navrhovat nová zařízení v souladu s legislativními, technickými
požadavky a nejlepšími dostupnými technikami (BAT).
Využívat stávající zařízení, která vyhovují požadované technické úrovni
podle bodu c).
Z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u kterých bude
ekonomicky a technicky prokázána účelnost jejich provozování na
regionální i celostátní úrovni, vzhledem k přiměřenosti stávající sítě
zařízení a v souladu s plány odpadového hospodářství krajů a Plánem
odpadového hospodářství České republiky.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
F V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

G

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

H

I
J
K

L
M

zdrojů posuzovat zařízení k nakládání s odpady z pohledu zajištění
vstupů příslušných druhů odpadů, s nimiž bude nakládáno, včetně
posouzení podkladů dokládajících, že v dané oblasti je dostatek
odpadů pro technologii nebo systém pro nakládání s odpady, a že
zařízení je adekvátní z hlediska kapacity.
V rámci procesu hodnocení vztahujícího se k podpoře z veřejných
zdrojů posuzovat zařízení k nakládání s odpady z pohledu smluvního
zajištění odbytu výstupů ze zařízení.
Při podpoře z veřejných zdrojů u materiálového využití biologicky
rozložitelných odpadů klást důraz na dodržování uzavřeného cyklu,
vyžadovat doložení zajištění odbytu pro využití kompostu na
zemědělské půdě nebo k rekultivacím.
Preferovat a z veřejných zdrojů podporovat výstavbu zařízení, u
kterých je výstupem dále materiálově využitelný produkt.
K podpoře z veřejných zdrojů doporučovat zařízení odpovídající svou
kapacitou regionálnímu významu, která budou platnou součástí
regionálního systému nakládání s odpady.
K prokázání potřebnosti zařízení s navrženou kapacitou v daném
regionu a pro podporu tohoto zařízení z veřejných zdrojů bude třeba
doporučující stanovisko kraje. Stanovisko kraje se bude opírat o soulad
s platným POH kraje a o podklady prokazující deficit takovýchto
zařízení identifikovaný v rámci vyhodnocení plnění cílů POH kraje.
Zapracovat postupně požadavky na vytváření sítě zařízení do souboru
výstupů územního plánování jako důležitý podklad pro rozhodování o
dalším rozvoji (zejména průmyslových zón).
Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů z veřejných
prostředků.
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
N Zvážit možnost vymezení odpadových toků a podmínek jejich

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

O

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

P

A

B

C
D
E

zpracování, za kterých nebude vyžadováno povolení k provozu
zařízení.
Informovat o kritériích a podmínkách stanovených na úrovni EU, kdy
odpad přestává být odpadem a metodicky objasnit postupy vedoucí k
vyjmutí z odpadového režimu.
Podporovat v rámci výzkumných záměrů projekty zaměřené na vývoj
nových technologií využití, recyklace a zpracování odpadu nebo
ověření dosud v České republice neprovozovaných technologií a
zařízení k nakládání s odpady.
U záměrů typu sběrných dvorů bude zajištěno shromažďování papíru,
kovu, plastu, skla, objemného odpadu, nebezpečných složek
komunálních odpadů a prostor pro místo zpětného odběru
elektrických a elektronických zařízení.
Podporovat tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů, se
zahrnutím obalové složky, prostřednictvím dostatečně četné a
dostupné sítě sběrných míst v obcích, minimálně na papír, kov, plast a
sklo, za předpokladu využití existujících systémů sběru a
shromažďování odpadů, a pokud je to možné i systémů sběru
vybraných výrobků s ukončenou životností, které jsou zajišťovány
povinnými osobami tj. výrobci, dovozci, distributory.
Podporovat tříděný sběr bioodpadů.
Podporovat tříděný sběr nebezpečných složek komunálních odpadů s
cílem dosáhnout environmentálně šetrného nakládání s odpady.
V zařízeních ke sběru a výkupu odpadů a místech zpětného odběru
výrobků s ukončenou životností umožnit odkup či bezplatný odběr pro
občany.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0

Zásady pro sběr odpadů
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
0

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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bezplatný odběr těchto výrobků od občanů.

A

B
C

D
E
F
G
H

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
F V místech zpětného odběru výrobků s ukončenou životností umožnit

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Zásady pro rozhodování při přeshraniční přepravě, dovozu a vývozu odpadů
Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
0
0

Vnitrostátní a mezistátní spolupráce při prosazování nařízení o
přepravě odpadů, zejména v oblasti kontroly a metodiky přeshraniční
přepravy odpadů se sousedními státy a v ČR mezi orgány veřejné
správy navzájem.
Odpad vzniklý v ČR se přednostně odstraňuje v ČR.

Přeshraniční přeprava odpadů z ČR za účelem jejich odstranění se
povoluje pouze v případě, že v ČR není dostatečná kapacita k
odstranění určeného druhu odpadu způsobem účinným a příznivým z
hlediska vlivu na životní prostředí.
Přeshraniční přeprava odpadu do ČR za účelem odstranění je
zakázána.
Odpad vzniklý v ČR se přednostně využívá v ČR, nejedná-li se o jeho
využití v jiných členských státech Evropské unie.
Přeshraniční přeprava odpadů do ČR za účelem využití se povoluje
pouze do zařízení, která jsou provozována v souladu s platnými
právními předpisy, a která mají dostatečnou kapacitu.
Posuzují se všechny fáze nakládání s odpadem až do jeho předání do
konečného zařízení k využití nebo odstranění.
Pokud jsou do ČR přepravovány odpady určené k předběžnému využití
v režimu obecných požadavků na informace podle článku 18 nařízení o
přepravě odpadů, vyžaduje se uvedení informací o následném jiném
než předběžném využití v doprovodném dokladu podle přílohy VII
nařízení o přepravě odpadů nebo v jeho příloze.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

0
0

0
0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření
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Natura
2000
Přeshraniční

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
Přeshraniční přeprava odpadu do ČR za účelem energetického využití
I

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

J

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

K

L
M

N

ve spalovně komunálního odpadu je zakázána, pokud by v důsledku
přeshraniční přepravy musel být odstraňován odpad vznikající v ČR
nebo by v důsledku přeshraniční přepravy musel být odpad vznikající v
ČR zpracován způsobem, který není v souladu s plány odpadového
hospodářství.
Směsný komunální odpad se posuzuje, včetně případů, kdy byl
podroben pouze mechanické úpravě, gravitační separaci hustotních
frakcí nebo obdobnému zpracování, které podstatně nezměnilo jeho
vlastnosti, vždy v souladu s čl. 3 odst. 5 nařízení o přepravě odpadů.
Přeshraniční přeprava kalů pocházejících ze zahraničních čistíren
odpadních vod za účelem výroby kompostu a následné rekultivace v
ČR nebo za účelem přímého použití kalů k rekultivaci se může povolit
pouze v případě, pokud jsou tyto kaly stabilizované, hygienizované a
prokazatelně bez nebezpečných vlastností.
Zpětně odebrané výrobky se při přeshraniční přepravě z ČR do
zahraničí považují za odpady okamžikem předání zpětně odebraných
výrobků k přeshraniční přepravě.
MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
odpadu, pokud byla oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před
vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu pravomocně uložena sankce
za porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství.
MŽP může vznést námitku proti oznámené přeshraniční přepravě
odpadu, pokud bylo oznamovateli nebo příjemci v době pěti let před
vydáním rozhodnutí o přepravě odpadu uloženo nápravné opatření za
porušení právních předpisů na úseku odpadového hospodářství a je
prokázáno, že toto nápravné opatření v uloženém termínu nesplnil.

Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí

Stránka 334

přepravu, jsou povinny uhradit náklady spojené s dopravou, využitím,
odstraněním a uskladněním odpadu. Tyto osoby odpovídají za úhradu
nákladů společně a nerozdílně. Pokud takové osoby nejsou zjištěny,
náklady nese stát.

Natura
2000
Přeshraniční

Hodnocení zásad POH 2015 - 2024
O Osoby, které odpovídají za nedokončenou nebo nedovolenou

Komentář

ČR

Popis jednotlivých zásad Plánu odpadového hospodářství
ČR 2015 - 2024

0

0

Nelze hodnotit, administrativní a organizační opatření

Opatření k omezení černých skládek a litteringu a zajištění nakládání s odpady, jejichž vlastník není znám nebo zanikl
Zásady nejsou definovány.
Program předcházení vzniku odpadů
Zásady nejsou definovány.
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