
10:37:50 Vážení sledující, dobrý den. Zde budete moci od 13.00 h sledovat online redakční reportáž 
z dění na konferenci. Přejeme Vám příjemné a zajímavé čtení. 

12:55:52 Sál hradeckého Aldisu se pomalu zaplňuje. Konference začne za 8 minut! 

13:05:39 Konference Odpady a obce 2021 právě začíná! 

13:07:36 Konference je dvoudenní. Dnešní blok prezentací a diskuzí potrvá až do 17:15. Večer je 
pak na programu společenské setkání s vyhlášením výsledků soutěže O Křišťálovou 
popelnici. Zítra konference startuje v 9:00 a potrvá až do 15:00.  

13:10:48 Zbyněk Kozel, generální ředitel, EKO-KOM, vítá účastníky: "Konference letos bude 
zrychlená, ale ve vazbě na on-line konferenci v červnu bude informačně hutná." 

13:13:12 První prezentaci si bere na staorost právě generální ředitel EKO-KOMu Zbyněk Kozel. 

13:14:08 Zbyněk Kozel: Všichni tak trochu měníme kurs. 1. ledna začal platit balík předpisů, který 
obsahuje řadu nových pravidel a omezení v letech 2025, 2030 atd. 

13:14:48 Zbyněk Kozel: 32 cílů v novém balíků se týká komunálního odpadu.  

13:17:56 Zbyněk Kozel: Prioritou je ochrana globálního životního prostředí. Odpad v tom hrajou 
svou roli. Koloběh zpracování odpadu vyžaduje energii. EU je ve složení odpadů 
různorodá.  

13:20:16 Zbyněk Kozel: S odpadovým hospodářstvím se počítá jako se sektorem, který má 
budoucnost, například i paliva by měla pocházet z odpadů. Měli bychom se zamyslet nad 
tím, jestli máme plán odpadového hospodářství pro celou EU. Máme národní, ale je i 
evropský? Bylo by dobré se na odpadové hospodářství podívat z hlediska celkových úspor 
CO2. I to by mohlo být tématem českého předsednictví EU. 

13:21:04 Na konference Odpady a obce míří i odborníci ze zahraničí. Letos sem zavítala  Silvija Aile z 
Generálnílho ředitelství pro životní prostředí Evropské komise. Přijela představit stav a 
očekávaný vývoj evropské legislativy ve vztahu ke komunálním odpadům. Tentokrát jsme 
ve spojení přes internet. 

13:22:24 Přes skype poděkovala za pozvání na tuto konferenci,. I v minulosti se zástupci Evropské 
komise konference zúčastnili. 

13:23:43 Je důležité, aby se na tom podílely všechny zúčastněné strany. Musíme se tak posunout 
dál. Je tu jasný cíl, který se týká recyklace materiálu a to abychom potlačili emisy 
skleníkových plynů a to i při těžbě nerostných surovin. Musíme být konkurenceschopní.  

13:23:43 Hlavním cílem je podle Aile neutralita klimatu. 

13:26:52 Evropská Zelená dohoda je hlavním plánem jak zajistit udržitelnost a neutrálního klimatu v 
Evropské unii. Jsou to vize jak fungovat  v rámci různých sektorů. Týká se to i zdrojů, které 
jsou náročné z tohoto pohledu. Jde o zavádění různých opatření, která budou pokrývat 
všechny sektory ekonomiky a kde je důležitý rychlý přechod k té neutralitě. 

13:27:27 Aile ukazuje diapozitivy s díly práce Evropské komise 

13:28:49 Podle AIle má EK nový akční plán pro oběhové hospodářství. Ten poskytuje plán na 
všechna opatření, která můžeme očekávat v následujících letech v rámci nakládání s 
odpady.  

13:30:43 Nový plán se zabývá konkurenceschopnosti našich zemí v rámici Evropské unie a to až do 
roku 2024, říká Silvija Aile. POdle ní je potřeba vznikání národních strategií v oblasti s 
nakládání s odpady. Česká republika je jedna z prvních zemí, která přišla s touto strategií. 
Potřebujeme podporu udržitelných výrobků.  



13:31:49 Musíme mít také vliv na design výrobků, aby mohl jejich životní cyklus probíhat déle. Další 
cíl se týká spotřeby, to znamená podporovat udržitelnou spotřebu těch zdrojů. Nejen na 
úrovni legislativních opatření. Musíme snížit produkci odpadů.  

13:34:03 dalším důležitým aspektem je zintenzivnit opatření tak abychom měli udržitelné zdroje, 
které budou co nejdéle zachovány v ekonomice Evropské unie. Na dalším obrázku ukazuje 
Aile, jak se EK snaží o další opatření, o regulaci výrobků "od kolébky až po hrob", podpora 
entit výrobního cyklu... Všechno proto, aby odpadky mohly být znovu využity, aby byly 
využity druhotné suroviny.  

13:35:10 Pohled zpátky, kdy byl zaveden odpadový balíček. Aile připomíná rok 2018, kdy se s ním 
začalo. Ale je to i současnost. Mnohé státy s tím teprve začínají.  

13:36:05 "Cíl je navrhnout a nebo usnadnit opatření, která mohou znovu posílit a uvést tuto 
hierarchii v praxi", říká Aile.  

13:39:13 Ted se zaměřujeme na nové cíle, například na recyklaci, skládkování, další třídění odpadu. 
Před námi jsou další závazky ohledně třídění - dodává Aile. Musí se na tom ale podílet 
všechny zúčastněné strany. Není to ale jednoduché naplnit tyto cíle. V mnohých zemích 
unie není snadné dosáhnout těchto směrnic a cílů - doplnuje Aile.  

13:40:12 Podle Aile se musíme podívat, jestli jednotlivé země dosáhly cíle roku 2020 v oblasti 
nakládání s odpady. Některé země to naopak splnují a to velice snadno.  

13:42:24 Dalším důležitým aspektem je "oddělený sběr". Jsme schopni vytvořit tříděný odpad, tak 
aby se daly použít sekundární suroviny z tohoto odpadu. Musíme nastavit cestu, jak 
zachytit větší množství odpadu a abychom ho mohli dál využít. Není to jen o výrobě 
květináčů a židlí a dalšího zahradního nábytku, ale znovu využít se dá i dalších odpadků.  

13:47:10 "Musíme ale k třídění a dalšímu využití odpadu jednotlivé země motivovat, hlavně 
finančně. Je potřeba pracovat s orgány jednotlivých zemí. Zdůraznit jim jednotlivé 
možnosti pro správné financování těchto aktivit. Příští rok přineseme zprávu s 
hodnocením připravenosti jednotlivých zemí EU ke splnění těchto cílů." zdůrazňuje Silvija 
Aile.   

13:50:07 Podle Aile má Evropská komise dva soubory nových  opatření. Na slidech ukazuje 
jednotlivé plány.  Některé body chce ale ještě sloučit, aby všechno bylo administrativně 
jednodušší. Aile zdůraznuje předcházení vzniku odpadu, tedy toho, který vlastně není ani 
vytvořen. EK se snaží provést studii proveditelnosti těchto specifických cílů.  

13:53:23 Musíme sledovat tok jednotlivých odpadů v jednotlivých zemí. A musíme hlídat i přepravu 
odpadů do třetích zemí.  

13:55:16 A dalším tématem je Obalové hospodářství. Do roku 2030 je nutné, aby veškeré obaly byly 
znovu recyklovatelné, nebo rozložitelné. Aile také zmiňuje regulaci v oblasti třídění baterií, 
jejich sběr.   

13:56:02 Aile ukazuje další slide s plánem třídění v příštích letech.  

13:57:00 Podle AIle je důležité rozšířit také už zavedené mechanismy, které jsou osvědčené.  

13:58:49 "Snažíme se komunikovat s jednotlivými stranami, třeba i s regionální samosprávou", 
doplnuje Aile 

13:59:45 Aile na závěr projevu doufá, že sledující už mají přehled nad tím, co Evropská komise pro 
třídění a další využití obchodu dělá.  

14:01:05 A Aile ještě odpovídá na dotazy z publika, jak se řeší odpady v Rusku nebo Číně. Zástupci 
EK jsou podle ní  aktivní ve sledování situace v zemích mimo Evropskou unii.  

14:03:32 Silvija Aile opakuje, že je potřeba, aby se na třídění a recyklaci odpadů podílely všechny 
zúčastněné strany a děkuje za pozornost.  



14:03:51 O novém rámci fungování odpadového hospodářství ČR a o možném budoucím vývoji 
bude hovořit Jan Maršák z Ministerstva životního prostředí ČR. 

14:04:58 Jan Maršák bude mluvit o legislativě i o strategickém rámci a také o ekonomických 
aspektech. 

14:06:38 Jan Maršák: Po letech vyjednávání se povedlo najít shodu nad novým legislativním 
rámcem. Zahrnuje zásadní podporu oběhového hospodřáství, recyklaci, implementaci 
evropské legistativy... 

14:07:37 Jan Maršák: V nové leglistativě jsme zohlednili pozitivní i negativní zkušenosti ostatních 
zemích EU. 

14:08:45 Jan Maršák: Pracujeme na prováděcích právních předpisech, ale ty zásadní k zákonu o 
odpadech už jsou k dispozici. Chceme, aby i nadále byl k zákonu jeden prováděcí předpis. 
Jde o konzistenci. V zákonu o odpadech jsme měli obrovské množství prováděcích 
předpisů a to bylo těžko udržitelné.  

14:10:22 Jan Maršák: Ve stávajících 9 měsicích jsme se soustředili na to, abychom uvedli novou 
legislativu v život bez problémů. Soustředili jsme se na metodické pokyny pro obce. Jsou k 
dispozici na interneru na jednom místě. Udělali jsme desítky seminářů. Snažíme se 
směrem k obcí vést komunikaci intenzivně, aby informace z naší strany byly dostatečné.  

14:12:17 Jan Maršák: Dalším pilířem je strategický pohled do budoucnosti. Jednak strategie k roku 
2040, která je v mezirezortním připomínkovém řízení. Je potřeba se na věci podívat 
komplexně. Pokud se zaměříme jen na odpady, tak nejsme schopni řešit věci, které 
problémy v odpadovém hospodářství způsobují. Tato strategie by měla být schválena do 
konce tohoto roku.  

14:13:46 Jan Maršák: Česko má platný plán oběhového odpadového hospodářství do roku 2024, 
ale tu vizi je potřeba aktualizovat. O to se teď snažíme a na podzim ji předložíme. Máme 
novou legislativu, takže ji do toho musíme promítnout. Na počátku příštího roku ji chceme 
předložit vládě ke schválení. Je na to navázané čerpání dotací. Jde o důležitou součást 
změny kurzu v odpadovém hospodářství.  

14:15:01 Jan Maršák o ekonomických nástrojích: Je to nezbytný předpoklad ke změnám. V nové 
legistlativě se objevují nové nástroje, které jsou funkční k tomu, aby se situace změnila. 
Předchozí zákon toto neumožňoval. Dlouhodobě se s poplatky za ukládání odpadu nic 
nedělalo. Prohluboval se rozdil mezi cenou skládkování a cenou recyklace. 

14:16:20 Jan Maršák o ekonomických nástrojích: Od července se realizuje ekomodulace. Je to jedno 
z témat, co se bude dále rozpracovávat. Dalším schváleným nástrojem je snížení DPH na 
zpracování komunálního odpadu k dalšímu využití. Uvidíme, jaký to bude mít efekt z 
hlediska cenotvorby a zvýšení konkurence v recyklaci.  

14:16:56 Máme dobrý soubor finančních programů na podporu různých typů projektů. Není to tedy 
jen o legislativě, ale těch věcí je celá řada. Dohromady to dává dobrý smysl.  

14:16:56 Jan Maršák: Zásadní je také změna ve veřejných zakázkách. Podařilo se naformulovat tzv. 
zelené zadávání zakázek. To je věc, která by mohla výrazně pomoci k tomu, co 
potřebujeme. 

14:18:27 Jan Maršák: Budou tu i dotační možnosti. Budeme stimulovat žadatele, kteří budou 
preferovat výrobky z recyklátů. Budeme tím stimulovat i odbyt vytříděných odpadů.  



14:20:48 Jan Maršák: Je potřeba si uvědomit, že legislativa EU se posunuje pořád dál. Rozbíhají se 
diskuze v různých oblastech, které znovu povedou ke změnám. Ty jsou avizovány ve 
strategických dokumentech Evropské komise. V nejbližší době nás čeká revize směrnice o 
obalech. Tu by Komise měla zveřejnit ve čtvrtém kvartále. Bude také revize směrnice o 
bateriích. Tato oblast bude notně regulována. Revize směrnice o autovracích bude 
následovat příští rok. Aktivita v oblasti odpadů je ze strany Komise veliká. Je nutné počítat 
s tím, že cíle budou přibývat. Budou i revidovány směrnice.  

14:23:00 Jan Maršák shrnuje dosavadní rok 2021: Přijetí nové legislativy byl nezbytný krok ke 
zlepšení situace. Odklad nebo zastavení by vedlo k tomu, že se roky nic nepohne. 
Pozorujeme u některých aktérů, že se na novou legislativu nepřipravovali a počítali s tím, 
že se nepřijme. Ukazuje se problematická praxe, a vidíme nutnost změny, naopak řada 
aktérů se snaží o komunikaci a propojování sektorů, které spolu nekomunikovaly. Za 
nedlouho nás čekají nové cíle v oblasti recyklace komunálních odpadů. Nebyl důvod 
novou legislativu nepřijmout. Aktualizujeme plán odpadového hospodářství do roku 2035, 
které zastřeší plán oběhového hospodářství.  

14:23:59 Jan Maršák děkuje všem, že i během covidu odpadové hospodářství fungovalo.  

14:25:06 Ke slovu se dostává další vystupujíci, Michal Čloupek, který se zabývá strategickými 
projekty ve společnosti Pražské služby a to v rámci bloku s názvem Příklady projektů 
komplexního nakládání a využití komunálních odpadů.  

14:27:18 Místopředseda představenstva společnosti Pražské služby Michal Čoupek představuje 
firmu, kterou vlastní hlavní město Praha. Dodal, že firma právě opravuje Spalovnu 
Malešice, probíhá rekonstrukce 4 kotlů.  

14:29:00 Na slidu představuje nakládání s odpady ve firmě v roce 2020 a také strategie a plány do 
budoucna.  

14:30:21 Michal Čoupek: Do roku 2030 chce firma Pražské služby snížit produkci směsného odpadu 
o padesát procent oproti roku 2019 

14:33:21 Čoupek představuje třídíci linku na kovy, maghnet odděluje odpady železné od 
neželezných.  629 tun kovových odpadů Pražané vyhodili v roce 2020, tedy během 
pandemie.  Na lince se objevují i použité kávové kapsle.  

14:34:50 Michal Čoupek představuje plán na výstavbu třídící linky na plasty. Bude je třídit 
automaticky. 

14:36:48 Podle Čoupka je důležité i škvárové hospodářství, jde o hlavní podíl po spálení odpadu ve 
spalovně Malešice. Připomněl možnost využití škváry po úpravě jako stavební materiál.   

14:38:31 Michal Čoupek chtěl ještě mluvit o bioplynové stanici, jejíž realizace se chystá, čas je ale 
neuprosný, a tak poděkoval za pozornost. 

14:38:41 Další prezentující bude Iveta Jurenová z firmy SAKO Brno. Představí centrum pro 
komplexní regionální řešení komunálních odpadů. 

14:39:59 Iveta Jurenová: Projekty neděláme jen Brno a okolí, ale i pro vzdálené regiony, třeba i pro 
ty vzdálené 100 kilometrů.  

14:40:34 Máme gastro odpad, který nemáme kam předat. Musíme ho vozit na severní Moravu. 
Také nemáme dostatečný odbyt kompostu. Zemědělci ho nechtějí. To je velké téma do 
budoucnosti. Máme také problém s textilem a dalšími odpady. 

14:40:34 Iveta Jurenová: V Brně nám narůstá množství tříděného odpadu, lehce klesá množství 
směsného odpadu. V celkovém součtu je ho příbližně stále stejně. V celé ČR je situace 
podobná, jen odpadu celkově přibývá.  



14:43:29 V Evropě jsme 4. na hlavu v produkci CO2. Jsme stále obrazně ocelovým srdcem Evropy, 
funguje nám průmysl, ale máme zase kde uspořit.   

14:43:29 Iveta Jurenová: Potřebujeme koncovky na zbytkový komunální odpad, kterého bude 
pořád kolem 2 milionů tun. I když budeme třídit, tak materiálově nevyužitelný odpad tady 
bude. 

14:46:16 Chybí nám vlastní skládka. V každé obci, v každém městě vzniká určitě množství 
nevyužitelného odpadu, který prostě na skládce skončit musí. Pracujeme na tom, aby se 
ze škváry stal výrobek. Je využitelná ve stavbách. Je to perfektní materiál na vytvoření 
vyrovnávacích vrstev. Skládka se nepropadá. 

14:46:16 Iveta Jurenová: Chceme výrobu tepla z plynu nahradit teplem z odpadů. Cheme tak posílit 
soběstačnost a bezpečnost Brna. Chcem udržet přijatelné ceny pro firmy, obce i občany. 
Musíme realizovat projekty, které nejsou předražené, ceny musí být únosné pro všechny. 
S tím souvisí řetězec koncovek na jednom místě. Chceme si ho uzavřít u nás v Brně, 
abychom mohli ty nejdůležitější odpady zpracovávat u nás. 

14:50:27 Důležité je pro nás vzdělávání a osvěta. Projdou našimi zařízeními všichni školáci z Brna. 
Učíme je nejen, že se má odpad třídit, ale také jak se chovat ekolicky. Jestli jít do 
obchoďáku, nebo do lesa apod. 

14:50:27 Iveta Jurenová: V současné době je vlastn teplo a energie k nezaplacení vzhledem k 
rostoucím cenám. 

14:52:07 Investujeme proto do nového kotle za více než dvě miliardy a do vysokokapacitního 
drtiče. 

14:52:07 Iveta Jurenová: Příští rok by u nás měla stát nová linka na 20 tisíc tun plastu ročně. 
Nabízíme ji k využití i externím firmám.  

14:54:03 Iveta Jurenová o projektech: V nejbližších 3–4 letech budou končit skládky odpadů, 
protože budou plné. Nevím, kam ho budou dávat. Je to věc k zamyšlení, abychom za pár 
let měli koncovky na zpracování odpadů. Abychom byli soběstační a nemuseli je vyvážet 
do zemí třetího světa. Byla by ostuda, kdybychom to nezvládali. 

14:55:10 -  Perspektivy využití tuhých alternativních paliv ze směsného komunálního odpadu v 
energetice přišel představit  Michal Kříž ze společnosti Veolia Energie ČR, a.s. 

14:57:21 Michal Kříž na úvod představil firmu Veolia. Ve světě funguje na všech kontinentech. V ČR 
působí na severní Moravě a ve Slezsku, v Praze, Středočeském a Karlovarském kraji.  

14:59:28 Firma akcentuje zelenou politiku a Green deel. Směřuje k uhlíkové neutralitě. Podstatným 
cílem je odchod od uhelnatých paliv a to v roce 2030.  

14:59:30 Firma akcentuje zelenou politiku a Green deel. Směřuje k uhlíkové neutralitě. Podstatným 
cílem je odchod od uhelnatých paliv a to v roce 2030.  

15:02:44 108 milionů tun odpadu spálí Veolia za rok. Michal Kříž představuje know-how v 
energetickém využívání odpadu, zmínil stavbu ekologického zařízení v Mexico-city a další 
plány v polských městech Krakow, Rzeszov či Bialystok nebo Lodž. 

15:03:50 V České republice připravuje Veolia zařízení  v podobě biokotlů v Karviné a Přerově.  

15:05:09 Nové zařízení v Přerově má začít fungovat v roce 2023. 

15:06:27 Michal Kříž: Někteří lidé si myslí, že odpad hned spálíme na energii. To je ale podle něj 
mylná představa.  Nejdřív se musí odpad důkladně roztřídit. 

15:08:02 Michal Kříž: Máme 3 typy alternativních paliv.  Na bázi směsného komunálního 
odpadu,  pak na bázi odpadní biomasy a také se jedná o využití sušených čistírenských 
kalů. 



15:12:57 Michal Kříž představuje na snímcích možnosti využívání TAP v energetice. Podle něj je 
důležité rozlišovat chemické a fyzikální vlastnosti alternativních paliv.  Paliva můžou mít 
různou výhřevnost, záleží také na chemickém složení paliva.  

15:13:25 Michal Kříž poděkoval za pozornost. Následuje diskuze. 

15:13:28 Nyní je na programu diskuze.  

15:13:43 Otázka: Jak vnímáte možnost využití plazmového spalování? 

15:14:38 Michal Čoupek: Na pražské konferenci byla krásná přednáška o tom, jestli existují 
alternativy ke spalovnám. Alternativy sice jsou, ale nejsou ekonomické nebo dostatečně 
ekologické tak, jak je prezentováno.  

15:15:09 Iveta Jurenová: My se ptáme, kde tahle technologie funguje spolehlivě více než 3–4 roky. 
Pak jedete do Japonska nebo Anglie a vidíte spoustu otazníků. V Evropě to nefunguje 
nikde. Jsme skeptičtí. 

15:15:52 Michal Kříž: Funguje to v Japonsku. Pro směsný komunál toto zařízení není indikováno.  

15:16:32 Michal Čoupek: V Japonsku třídí 5–6 druhů plastů. Tohle v Evropě není. To, že se někde 
nějaká technolige prosadí, je dáno zvyklostmi nebo výhodností ekonomickou. 

15:17:50 Otázka: Počítá Praha v dlouhodobé strategii s výstavbou zařízení na recyklaci? 

15:18:31 Michal Čoupek: Zabývali jsme se tím. Chtěli bychom být schopní něco vyrobit. Zatím 
nemáme dostatek materiálu. I při třídění je velký odpad. Zatím to ekonomicky nevychází. 
Dělali jsme plán, ale ekonomická návratnost tam z našeho množství není.  

15:19:31 Kdy je plánována výstavba třetího kotle v Brně? 

15:19:42 Iveta Jurenová: Zkušební provoz by měl být v roce 2025. 

15:24:51 Michal Čoupek o svozu odpadů pro obce mimo Prahu: Pro nás je hlavním cílem, abychom 
spadli do režimu, kdy 80 % naší činnosti a výnosu bude od hl. m. Prahy, zbytek od 
komerčních zakázek. Dlouho jsme se pohybovali na volném trhu a je pro nás velké úsilí se 
dostat do těch 80 %. Reálně tak pro obce mimo Prahu moc pracovat nemůžeme.  

15:25:27 Iveta Jurenová o gastoodpadech v Brně: Nyní svážíme přes 500 tun gastro odpadů 
především od firem.  

15:26:50 Panelová diskuze končí. 

15:27:32 Na řadě je přestávka. Pokračovat budeme v 15:35.  

15:46:04 Dalším zahraničním hostem konference je Radomír Brtáň ze Združenie miest a obcí 
Slovenska.  Začíná blok na téma Zkušenosti s praktickou aplikací nové odpadové legislativy 
na Slovensku.  Představí praktické zkušenosti s implementací evropských směrnic a jejich 
dopady na komunální odpadové hospodářství Slovenska. 

15:47:16 Radomír Brťán se ale brání slovům, že je ze zahraničí. Stále si v České republice připadá 
jako doma. Brtáň 16. rokem starostuje obci Košeca v okrese Ilava na západě Slovenska, 
pár kilometrů od Zlína.  

15:48:43 Představuje problematické oblasti ve svážení tříděného odpadu na Slovensku.   

15:50:53 Na Slovensku je svoz tříděného odpadu oproti klasickému směsnému odpadu  až 
trojnásobně dražší.  

15:51:49 Slovensko má jen 2 spalovny na celou zemi. V Bratislavě a Košicích, kdežto v České 
republice jsou čtyři.  

15:53:00 Problematické je vyvážení tříděného odpadu v historických centrech měst a také v 
odlehlých obcích, místech, osadách. 



15:54:55 Problém je ve financování tříděného sběru ze strany sběrových společností. Není 
financovaný celý systém, i když to zákon stanovuje, to znamená - svoz, roztřídění, 
zpracování.  

15:56:54 "Slovenské obce vítají zálohování PET lahví. Vytvoří to tlak na výrobce i spotřebitele", 
dodává Radomír Brtáň. Podle něj ale bude potřeba změnit chování lidí, kteří třídí plastový 
odpad, lidé už nebudou například plastové nádoby stlačovat do žlutých nádob.  

15:59:24 Radomír Brtáň, první místopředseda Svazu Sdružení měst a obcí Slovenska zminuje, že by 
bylo vhodné, aby odpady byly využitelné například i v cementárnách, jako stavební 
materiál. 

16:02:48 V další části vystoupení se Radomír Brtáň zaměřuje na praktické zkušenosti z "jeho" obce 
Košeca.  Slovenské obce podle něj měly 10 let na to, aby naučili obyvatele, že se směsný 
odpad nesmí házet do nádob na odpad tříděný.  

16:03:56 790 tun - to je číslo odpadu v roce 2007. Do té doby se 100 procent odpadu bez třídění 
skládkovalo. 

16:06:02 V roce 2008 nastaly změny. Odpad se začal třídit. ,  po celém Slovensku zřídily  sběrné 
dvory a snížil se odvoz směsného odpadu z intervalu jednou za týden na jednou za 14 dní.  

16:07:11 V roce 2016 nastala zákonná změna.  V obci Košeca začal pracovat specialista na 
odpadové hospodářství.  

16:09:15 V roce 2020 se snížil poplatek za svoz směsného odpadu. Nejvíc  pro ty, kteří víc než 50 
procent odpadků roztřídili. 

16:13:11 Vloni se obec Košeca stala vítězem Evropské soutěže inovací v politice v kategorii 
digitalizace. Projekt se týkal digitální evidence odpadků. 

16:19:13 Z České republiky si v obci Košeca vzali příklad, začali tam barvit střechy na zeleno, 
zelenou střechu má například místní základní škola, s těmito slovy se pro tuto chvíli 
Radomír Brtáň, první místopředseda  Združenie miest a obcí Slovenska a starosta obce 
Košeca (okres Ilava)  u československých hranic rozloučil. 

16:20:41 Na řadě je panelová diskuze. Účastníci: Jan Maršák (MŽP ČR), Jan Mraček (HK ČR), 
Radomír Brtáň (ZMOS SK), Pavel Drahovzal (SMO ČR), Petr Havelka (ČAOH), Miloš Kužvart 
(ČAObH) a Jana Krutáková (SVPS).  

16:23:20 Pavel Drahovzal: Potýkáme se s dozvuky covidu, nárůstem odpadu a realita nám ukazuje, 
že nám chybí zařízení, kde bychom zpracovávali plastové a papírové odpady.  

16:25:16 Petr Havelka: Možná některé zákazy předstihly realitu v množství technologií. Nemáme 
jich dostatek. Problém je, že recyklačních kapacit, kam by šly výstupy z třídění, je velmi 
málo. A to je alfa a omega. Podle plánů 65 % odpadů má být recyklováno, takže je před 
námi hodně práce.  

16:27:04 Miloš Kužvart: Do recyklační infrastruktury šly stamiliony korun. V příštích letech to bude 
desetkrát tolik. Peníze budou. Nefunguje trh s výrobky z recyklovaných materiálů. Jeden 
náš partner vyváží 80 % výrobků, u nás není zájem.  

16:28:36 Jana Krutáková o výzvách příštích let: Na obecní úrovni a na úrovni samospráv se nový 
zákon dostává do praxe a už se snaží v tom hledat cesty, jak všechno nastavit. Z hlediska 
celorepublikového pojetí bude nutné dodržet stanovené limity. 



16:30:31 Jan Mraček: Konečně máme novou legislativu, to je pozitivní zpráva. Odpovídá 21. století, 
to je pro mě klíčové. Jsou nová pravidla a nějakou chvíli bude trvat, než investoři najdou 
příležitosti v možnostech. Je nezbytné vystavět infrastrukturu pro recyklaci. Podnikatel to 
bude dělat jen tehdy, kdy se mu to vyplatí. A to je o společné práci všech klíčových 
institucí. Musíme vytvořit funkční mechanismy pro to, aby se recyklační trh rozhýbal.  

16:36:09 Radomír Brtáň: Česko bylo úspěšné v čerpání prostředků z evropských fondů třeba pro 
odpadové hospodářství. Nevím, jestli to Slovensko stihne stejně. Potřebujeme například 
ozšířit kompostárny ve velkých městech. Toto jsou naše cíle. 

16:37:54 Pavel Drahovzal: Se Slovenskem jsme v kontaktu a vyměňujeme si poznatky. V řadě měst 
a obcí se snažíme jít naproti trendům. Základ je v lidech a osvětě. Slovensko nás může 
inspirovat v tom, jak vtáhnout lidi do problematiky, že jde o problém nás všech. My jsme 
technokratičtější.  

16:40:52 Miloš Kužvart: Je dobře, že sněmovna trvala na svém při přijímání zákona. V senátních 
návrzích bylo všechno posunuté o rok. Ztráceli bychom čas. Zákony jsou vhodné. Prvním 
lednem přestaly platit 20 let staré zákony, které jsem tehdy prosazoval jako ministr. 
Zhruba za dva roky se dožijeme toho, že budeme dělat vlnu vágních novel. Musíme vědět, 
co to udělá ekonomicky a sociálně.  

16:42:29 My jako komora musíme s green deal žít, ale byl bych opatrný na to, kdo to zaplatí a jaký 
to bude mít dopad na občany. Kdo ponese náklady za některá opatření, která jsou 
nelogická.  

16:42:29 Doufal jsem, že pozitivou covidu bude racionálnější myšlení v oblasti životního prostředí a 
energetiky. Je to spíš naopak. 

16:42:29 Petr Havelka o nové legislativě: Podstatnou vyhlášku máme k dispozici měsíc. 
Implementace je náročná, něco jde do praxe hůře. V agendě třídění plastů obcím narostly 
náklady na 2,5násobek a stále rostou. Hledáme co nejefektivnější cesty. Zjišťujeme části, 
které si zaslouží v krátké době novelizaci a mohlo to prakticky fungovat. 

16:45:30 Jan Mraček: Při zásadní změně po dlouhých 20 letech (legislativy) je jasné, že budou 
vítězové i poražení. 

16:47:11 Jan Maršák: V oblasti odpadového hospodářství nejsem tak skeptický jako kolega Mraček. 
Vím, že mnoho oblastí bude náročných k naplnění. Je pravda, že ambice jsou vysoké. 
Uvidíme, co přijde na podzim a příští rok. Některé věci budeme dojednávat jako 
přesdednická zem EU. Ta to moderuje.  

16:52:03 Na povodně jsme připraveni, ale na tornádo ještě ne, odpovídá na otázku, jak je na 
podobné situace připraven stát, Jana Krutáková. "Nevěděli jsme v tu chvíli co s odpadem, 
když jsme likvidovali škody po tornádu v Jihomoravském kraji", řekla Krutáková v rámci 
panelové diskuzi. 

16:53:05 Pavel Drahovzal: Řada měst a obcí po zkušenosti na jižní Moravě začala vytvářet krizové 
plány a postupy. Inspirují se povodňovými plány, to není ale na tuto situaci vhodné. Je 
něco jiného být připravený na papíře, a jak člověk reaguje v realitě. Jestli najde pomoc od 
kraje a státu. Pro mě je smutné zjištění, že třeba starosta nemůže vyhlásit nouzový stav, 
ale musí požádat hejtmana, přitom sám nese odpovědnost. V takové situaci bychom měli 
přemýšlet o změně legislativy.  



16:55:21 Jan Maršák: Pandemická zkušenost ukazuje, že je tu nedostatečná infrastruktura pro 
spalování zdravotnického odpadu. My se tím teď na ministerstvu začali zabývat. A co se 
týče tornáda, tak komunikace mezi naším resortem a obcemi na jižní Moravě fungovala. 

16:55:43 Moderátorka vyzvala diváky, aby zasílali přes internet dotazy.  

16:56:19 Není odpad materiál s negativní hodnotou a cenou? 

16:58:54 Miloš Kužvart: Tento dotaz měl padnout na kolegyni z Bruselu. Všichni víme, že je bída o 
stavební materiály. Strusku je teď možné využít jako náhradu kameniv. Nejsme na to ale 
vybavení v oblasti norem. Když jsme si překlopili green deal do našich podmínek, tak jsme 
si sami sobě dali úkol, že je potřeba dát dohromady normy, aby se projektanti nebáli 
recyklovaných materiálů. Pak to začne fungovat. Vidím to jako šanci vidět problematiku 
trochu jinak.  

17:00:36 Jan Mraček: Trh s recykláty se nepohne, dokud se do role lídra nepostaví český stát. Stát 
by měl stanovit povinné procento, podle mě 10+, přidaných recyklátů do stavebních 
materiálů.  

17:00:45 Pohne se trh s recykláty? 

17:02:46 Jan Maršák: Je k tomu nakročeno, mluví se, kdo by v tom měli být lídrem. My zkusíme 
přes operační program bonifikací těch věcí, uvidíme, jestli o to bude zájem. Udělali jsme 
už například  zminovanou vyhlášku aplikace škváry do stavebnictví, je to standardní věc, 
ale byl proti tomu velký odpor.  Otázka stavebních materiálu je ale obrovský prostor pro 
recyklaci.   

17:03:11 Kolik skládek je celkově na Slovensku a kolik platí jednotliví občané SR? 

17:04:48 Radomír Brtáň: Vím jen to, že poplatek na rok je zhruba kolem 40 Eur na osobu. Je tedy 
zřejmé, že po zavedení BRKO ani zdaleka nebudou stačit tyto přiiaté sumy do obecních 
rozpočtů.  Skládek jsou zhruba desítky. 

17:06:47 Jan Maršák o enviromentálním zadávání zakázek: To je veřejná zakázka, kde se 
nepreferuje cena jako první kritérium cena, ale dopad na životní prostředí. Může to být 
použití materiálů. MPSV k tomu má speciální webovou stránku, kde jsou příkldady dobré 
praxe. Zelené zadávání by měl být hlavní proud zadávání. Přes cenu jako hlavní kritérium 
by měla být menšina. 

17:07:15 V jaké míře jsou zatížena tuzemská zařízení odpadky z ciziny, prý do ČR dopravují odpady z 
Itálie, asi je to finančně velmi zajímavé.  

17:08:39 Jan Maršák: Ano, peníze hrají důležitou roli. Do ČR míří hodně odpadu ze zahraniční. 
České cementárny zpracují ročně několik set tun odpadu z ciziny.  Přeprava odpadu je 
standardní věc a není důvod to uplně zakazovat. 

17:10:24 Pavel Drahovzal: Pohybujeme se v globalizovaném světě a musíme počítat s tím, že 
nakládání s odpady je služba, která má svou relevanci a je zajímavá. Navíc když vám 
zpracovatelé tvrdí, že odpady ze zahraničí mají větší kvalitu než české odpady. Je o 
nabídku a poptávku. Stát má šanci to ovlivňovat. EKO-KOM může fungovat jako 
stabilizační prvek a zajistit dotříďování na linkách. To jsou nástroje, které se musíme 
naučit používat, abychom ochránili naše hospodářství a dosáhli cílů.  

17:11:54 Za nějaké tři roky budou obce čelit tomu, že musí třídit 60 % komunálních odpadů. Obce 
musí zvládnout všechny evropské cíle dohromady a umět se vybavit dostatečnými 
zařízeními.  

17:11:54 Radomír Brtáň: Vítám aktivity ministra  životního prostředí na Slovensku, který dělá kroky 
k upřednostnění odpadu ke spalování ze Slovenska. 



17:15:20 Petr Havelka: Máme jednotný evropský trh a ten se vztahuje i na odpady. Když bude ČR 
výrazně omezovat dovoz za účelem využití, tak se to může na druhé straně stát nám. Když 
si vezmu plasty, protože tam se řeší nedostatky kapacit, tak primárně nepomůže zákaz 
dovozu, ale vybudování dostatečných kapacit. 

17:17:32 Miloš Kužvart: Je to o rozumným nakládání s odpady. Vždy zafunguje ruka trhu. Pro lidi je 
náročnější mít doma více odpadkových košů, ale stalo se běžným zvykem jít s tou 
plastovou láhví k popelnicím a roztřídit ji.  

17:17:47 Jakým způsobem se v obci Košeca určuje poplatek?  

17:18:57 Jan Maršák: Implementace legislativy a její prosazení. 

17:18:57 Brtáň:Máme evidované nádoby, každá má nějaké maximum obsahu a to jde do evidence, 
Přepočítá se to podle váhy do naší evidence. Máme tedy dva typy evidencí, které se spolu 
spárují a pak máme výsledek.  

17:19:50 Krutáková: Vzkaz pro obce: nastavte si správně parametry  

17:19:50 Kužvart: Vytrvejte, společně to dáme.  

17:19:50 Havelka: Dáme hlavy dohromady a musíme dobře nastavit odbyty využívání materiálu.  

17:19:50 Co byste vzkázali na závěr? Co je teď klíčové? 

17:23:11 Drahovzal: Nezoufejte jsme v tom spolu.  

17:24:32 První den konference Odpady a obce 2021 je u konce. Děkujeme, že jste sledovali náš on-
line přenos. Zítra začínáme v 9:00 hodin.  

17:27:31 Přítomní byli ještě pozvaní na večerní společenské setkání. Ve 20 hodin budou vyhlášeny 
výsledky soutěže obcí O Kříšťálovou popelnici 2020. K poslechu zahraje orchestr 
StopTimeBand. 

 


