
8:58:12 Dobré ráno z konference Odpady a obce 2021 v Kongresovém centru Aldis v Hradci 
Králové. Za malou chvíli  začíná druhý den konference. Účastníci postupně přicházejí do 
centra i přednáškového sálu. 

9:05:48 Druhý den konference začíná. Moderátorka Zuzana Hodková vítá přednášejicí i další 
hosty v sále. Včerejší den byl zaměřen na legislativu, ten dnešní na recyklaci. 
Moderátorka opakuje, že lidé můžou psát dotazy na hosty. 

9:08:02 Dopolední blok začíná tématam Obalového průmyslu. Dostal název Role obalářského 
průmyslu v cirkulární ekonomice. Jako prvním hostem  je Pavel Komůrka z firmy ORKLA, 
který přišel pohovořit o udržitelném vývoji obalů a využití recyklovaných plastů zpět v 
obalech. 

9:09:25 Jakým způsobem můžeme pomoci recyklaci a podpořit cirkularitu co se týče materiálu? I 
o tom bude řeč.... Pavel Komůrka představuje skandinávskou firmu ORKLA 

9:11:40 Pavel Komůrka ukazuje na slidech základní firemní filozofie pro oblast 
udržitelnost  obalů.  Podle něj má jejich firma celou řadu projektů k recyklovatelnosti 
obalů z jejich výrobků. V České republices spolupracuje se společnosti Ekokom 

9:13:17 "V ČR jsme spustili jako první projekt obalů sekundárních a terciálních, jde o obaly, které 
nepříjdou do styku s potravinami a jdou znovu použít.", řekl Pavel Komůrka. 

9:15:28 "Naše výrobky v sobě mají 50 procent recyklátu, například u výrobku skleněných 
kořenek", ukazuje Pavel  Komůrka. Použili takzvané smršťovací fólie. 

9:16:12 Pavel Komůrka: Projekt zkoušíme na Moravě - ve firmě Hamé a v průběhu září to budou 
i další firmy.  

9:17:59 -Jak řeší udržitelnost obalů společnost Nestlé? Na podium přichází manažerka firmy 
Jana Blecherová. 

9:18:57 Jana Blecherová představuje největší potravinářskou společnost na světě, firmu NESTLé. 

9:20:30 Na trhu v ČR prodává firma 60 značek - čokolády, cukrovinky, kávu, potravu pro zvířata a 
mnoho dalších. V ČR jsou tři závody - Zora Olomouc, SFINX Holešov a závod TIVAL v 
severočeské Krupce, kde vyrábí mražené a chlazení vegetariánské potraviny. Víc ne 50 
procent výrobků jde na export. 

9:21:02 Nestlé do roku 2050 chce firma dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů, říká 
Blecherová.  

9:21:52 Zemědělci se snaží zachytávat uhlík už v zemědělské půdě - zminuje manažerka NESTLé.  

9:22:34 Jako globální firma je pod velkým drobnohledem úřadů a snaží se neustále přicházet s 
novými nápady 

9:23:40 Obnovitelná elektřina, zákaz odlesnování, získávání klíčových surovin zodpovědným a 
certifkovaným způsobem - třeba kávy a kakaa. To jsou další cíle firmy, další závazky 
společnosti Nestlé.  

9:24:42 Jana Blecherová: Co je recyklovatelný obal? To je obal navržený k recyklování. Pokud k 
tomu přidáte ještě správné chování spotřebitele - tak jsme v cíli s recyklovaným 
obalem.  

9:25:43 Nestlé chce v budoucnu nahradit plasty papírem nebo použít bezobalových výrobků. 



9:27:24 5 pilířů udržitelné obalové strategie firmy NESTLé:  Redukce, odstranění obalů,  znovu 
plnitelné obalové systémy,  recyklovatelné a kompostovatelné obaly, recyklační 
infrastruktura, změna chování firmy Nestlé a jejich zákazníků, tedy spotřebitelů.  

9:28:49 Jana Blecherová na slidech představuje pravidla pro obaláře společnosti.  

9:31:00 "Zmenšujeme obaly, přicházíme  z plastu na papír, používáme i bioplasty třeba z 
cukrové třtiny. Zatím používáme všechny druhy všeho možného obalového materiálu, 
proto hledáme řešení, jak všechno nahradit", říká manažerka z Nestlé.  

9:32:14 Blecherová: Chceme praktickou recyklovatelnost všech obalů 

9:33:40 Jana Blecherová mluví o recyklaci kapslí NESPRESSO. V Praze a okolí v šedých 
kontejnerech můžete odkládat kapsle Nespresso. Pomáhá v tom firma Pražské služby. 
Nestlé si je pak odveze a sama vytřídí.  

9:34:12 I v obchodech Tesco budou lidé moci odkládat  kapsla NDG. 

9:36:04 Důležité je podle manažerky vzdělávání spotřebitelů. Vzděláváním o obalech procházejí 
i zaměstnanci firmy.  "Chystáme aplikaci do mobilního telefonu o odpadech a kde je 
možné je odkládat", dodává Jana Blecherová z firmy Nestlé a děkuje za pozornost. 

9:37:33 Dalším přednášejícím je David Hausner z Plastikářského klastru. Začíná hovořit o 
recyklaci vytříděných komunálních plastových odpadů. 

9:41:54 Hausner: Máme několik členských firem, které jsou zpracovatelé. Jsme asociace, která 
je velmi konkrétně zaměřená. Řešíme problémy přímo ve firmách, hodnotíme vlastnosti 
a vše končí až v okamžiku, kdy nový smysluplný výrobek vstupuje na trh.  

9:47:12 David Hausner představuje vize a cíle, které asociace má. Patří mezi ně informování a 
edukace, podpora úspěšných projektů a nových námětů či synchronizace s legislativou.  

9:48:38 Hausner: Vymýšlíme výrobky s využitím postkonzumních plastů, ale jako plastikáři 
nevidíme vše. Široká diskuse napříč obory a napříč veřejností je proto obrovsky 
důležitá.  

9:51:46 Hausner: Snažíme se odhalovat a odstraňovat nelogičnosti a absurdity. Nutná je 
například určitá lokalizace a deglobalizace nakládání s plastovými výrobky.  

9:56:23 David Hausner popsal práci s výmětem, který vzniká na recyklačních linkách. Nyní hovoří 
o tom, jaká by měla být role státu a Evropské unie v bolasti recyklace plastů. Přestalo se 
podle něj na této úrovni například hovořit o designu obalů, což by se mělo změnit.  

9:57:22 Hausner: Existuje obrovské množství dezinformací. Je potřeba důsledně ověřovat. 
Například co je bio-řešení, co je smysluplné z hlediska toho, co tu necháme.  

10:00:45 Nyní David Hausner uvádí příklady firem, které dělají kvalitní výrobky a technologie s 
využitím postkonzumních recyklátů. Například firmy Mosev plast, Jelínek Trading, SMart 
TECHNIK, Megat a mnoho dalších.  

10:03:26 David Hausner se rétoricky ptá, zda bude možné se skutečně opřít o evropskou dohodu 
Green Deal. 

10:05:15 Co by nás v oblasti plastů a jejich recyklace mělo čekat? Podle Davida Hausnera 
především další technologický vývoj, nutná celospolečenská osvěta, hledání lokálních 
řešení a také propojování veřejných samospráv a podnikatelů. 



10:07:57 David Hausner se posadil k ostatním přednášejícím tohoto bloku a začíná diskuse. 
Moderátorka se ptá, jak do projektů a plánů zasáhla pandemie. Začínáme u Jany 
Blecherové.  

10:12:20 Jana Blecherová: Obal plní nějaké funkce - ochrana a trvanlivost potraviny. Samotný 
papír takové funkce často neplní. Tento papír má vrstvičku, která ty požadavky splňuje. 
Malé množství tohoto papíru lze recyklovat, ale ve větším množství už by to byl 
problém. 

10:12:20 Pavle Komůrka: Ten problém nehrozí. Funkčního papíru je minimum a navíc stále 
probíhá vývoj, který je zdokonaluje a minimalizuje objem plastu v nich.  

10:12:20 Jana Blecherová potvrzuje, že se některé projekty zpomalily. Vliv na závazky či strategii 
firmy Nestlé to však podle ní nemělo. Pan Komůrka odpovídá, že se to na práci firmy 
ORKLA v oblasti obalů a jejich udržitelnosti nepodepsalo. Naopak se možná vytvořil 
prostor pro nějaké aktivity navíc, některé plány v oblasti zrecyklovaných obalů to možná 
i urychlilo.  David Hausner vysvětluje, že jeho podniku se to dotklo. Do diskuse podle něj 
přibyly i roušky a respirátory, a to navíc s puncem biohazardu. Celkově podle něj ale 
diskuse o plastech vygradovaly a možná se i nasměrovaly tam, kam mají. 

10:17:32 Jana Blecherová: Drcením, kovový zbytek jde za zpracovatelem, který zpracovává hliník. 
Obsah jde buď do kompostárny nebo na energetické využití.  

10:17:32 Dotaz na Nestlé: Co je to funkční papír a jaká je jeho recyklovatelnost? 

10:18:10 Jana Blecherová: Znečišťovatelem je určitě výrobce. Je potřeba působit na spotřebitele, 
aby se chovali tak, aby systém fungoval. My to zaplatíme, ale ten obal by neměl skončit 
nikde jako odpadek.  

10:18:10 Pavel Komůrka: Nemám moc co dodat. Znečišťovatel už platí, jsme to my. 

10:18:10 David Hausner: Zaplatí to každý z nás, což je v pořádku. Já to nějak kupuji, využívám, 
dělám poptávku a já to nějakým způsobem zaplatím.  

10:18:10 Jak přesně probíhá recyklace kávových kapslí? 

10:25:59 Dotaz: Máme se řídit principem "znečišťovatel platí"? A kdo je tím "znečišťovatelem"? 

10:28:29 První dnešní blok a následná diskuse tímto končí. Začíná krátká přestávka. Konference 
bude pokračovat dalším blokem v 10:45.  

10:53:37 Po přestávce jsme zpět.  Následuje blok Dotřiďování plastových odpadů - jak dosáhnout 
vysoké účinnosti a efektivity. Na pódium je pozvaný Petr Stria ze společnosti Remat 
Letovice, s.r.o.  Řeč bude o efektivitě třídící linky plastů ve vlastnictví soukromé 
společnosti.  

10:55:09 Petr Stria představuje krátkou prezentaci regionální firmy z Jihomoravského kraje. Firma 
se zabývá výkupem druhotných surovin, vykupuje papír, železo, plast a další druhotné 
suroviny. Firma vyrábí brikety.  

10:56:30 Mluví o Malé Hané, sdružení měst a obcí,se kterým firma spolupracuje. Nová třídící 
linka zpracovává 140 tun měsíčně a množství neustále navyšuje, stoupají i partneři, kteří 
materiál dodávají.  

10:57:07 Petr Stria: Na naším třídící lince měsíčně vytřídíme víc než 50 procent materiálu, který 
podstupuje recyklaci.  

10:57:41 Stria: Třídíme tak, aby vytříděné materiály bylo možné prodat - uplatnit na trhu s 
recyklací.  



10:59:12 "Úspěch kvality třídění závisí i na motivací zaměstnanců. Máme systém odměn 
zaměstnanců", říká Petr Stria, ředitel firmy Remat Letovice.  

11:00:33 Potlesk. Moderátorka děkuje za představení firmy a vítá  dalšího hosta - Stanislava 
Jatiho, z Technických služeb Jeseník. Bude mluvit o dotřidování odpadu na Jesenicku. 

11:03:32 Obce a města v okrese Jeseník je sdruženo ve Sdružení měst a obcí Jesenicka. Separace 
odpadů v tomto okrese začala už v roce 1991. Region má jen jednu jedinou skládku pro 
celý okres, další je až 50 km od Jeseníku. Sběr probíhá do separačních kontejnerů se 
spodním výsypem. Technické služby Jeseník ale už dnes obhospodařují jen 16 obcí 
okresu a jednu v sousedním okrese Šumperk. Některé obce si totiž odpady začaly 
zajištovat samy.  

11:04:09 Největším obsluhovaným městem je Jeseník, kde vývoz probíhá jednou týdně.  

11:05:18 Všechny obce ale stejně dováží plast a papír na třídící linku Technických služeb Jeseník. 
Kapacita ale na konci 90. let minulého století přestala stačit. Postupně tak začala 
výstavba druhé a třetí linky.  

11:06:38 Stanislav Jati představuje vybavení třídícího zařízení, například magnetický separátor.  

11:10:22 Sklo ale neběží přes třídící linku, to se třídí zvlášť. To, co nedá použít, končí ve 
Výmětu.  Ten vyvážíme do firmy OZO Ostrava, a to na základě spolupráce.  

11:13:39 Stanislav Jati: Co potřebujeme je více pracovníků. 

11:14:12 Stanislav Jati:  Jde nám o tom, vytáhnout z materiálu co nejvíc, jak to jen jde. 

11:14:24 Jati: Máme větší přepravní vzdálenosti, což se nám projevuje ve výkupních cenách. Jsme 
bohužel daleko, oddělení horami. 

11:15:33 Stanislav Jati z Technických služeb Jeseník děkuje za pozornost a přichází další slovenský 
host.  Peter Krasnec z firmy AVE SK - odpadové  hospodárstvo - s.r.o. 

11:16:25 Řeč je o  rozšířené odpovědnosti výrobců na Slovensku a jejím vlivu na úroveň třídění 
vybraných komodit.  

11:17:10 Peter Krasnec představuje firmu AVE SK. Je to obdoba firmy v Česku. Slovenská 
společnost je rozdělená na západ a východ. Má 200 zaměstnanců.  

11:17:44 Na Slovensku je rozšířená odpovědnost větší, než v České republice, říká Krasnec.  

11:20:48 Na Slovensku musíme koordinovat OZV v koordinačním centru.   

11:21:21 Obce, které OZV vyřadí ze svého seznamu, nemají financovaný vývoz tříděného 
odpadu.  

11:23:57 Příští rok se budou na Slovensku měnit sazby OZV na podporu sběru obalů a neobalů. 

11:26:33 "Máme jednu třídící linku", říká P. Krasnec z firmy AVE SK a vzápětí popisuje její 
fungování.  

11:29:26 Peter Krasnec:obsluhujeme asi 100 tisíc obyvatel v okolí Bratislavy.  Použíáme Pet lahve, 
hliníkové plechovky atd. 

11:30:22 Peter Krasnec: Sám chodím třídit mezi zaměstnance, abych jim ukázal, že třídit by měli 
všichni.  

11:32:00 "Obyvatele jsme naučili třídit tak, jak se má. Pokud je v tříděném odpadu něco, co tam 
nepatří, jednoduše to pracovníci firmy neodvezou" - dodává P. Krasnec ze slovenské 
firmy AVE SK.  

11:32:40 Potlesk, slovenský host děkuje za pozornost. 



11:33:09 Dalším řečníkem je Iveta Jurenová z firmy SAKO Brno, která představuje technologie 
dotřídění pro 21. století.  

11:36:08 Iveta Jurenová popisuje, že množství odpadu a tedy i práce neustále roste. Množství 
vstupu na linku narůstá. Přibývá hlavně nerecyklovatelných plastů a obsluha už to není 
schopná zvládat. Nová dotřiďovací linka je tak nutností. S městem Brnem se firma 
dohodla na velkokapacitní automatické lince, která bude mít kapacitu 6 tisíc tun. 

11:39:31 Iveta Jurenová popisuje samotnou linku, technologie bude stát 130 milionů korun, 
samotná stavba pak dalších 130 milionů. Návratnost je plánována na 20 let. Linka bude 
mít železniční vlečku, vlastní teplo i elektřinu. Firma získala dotaci ve výši 25 procent. 

11:43:31 Iveta Jurenová dále představuje jednotlivé konkrétní části nové linky. Ta by měla vynikat 
především vysokou flexibilitou a řadou technologií včetně moderních separátorů. Na 
linku by mělo být možné navázat další zpracovatelskou technologií.  

11:44:44 Iveta Jurenová: Pracovníci už nechtějí dělat v prachu a přehrabovat odpad ručně. To už 
v 21. století není to, co by se mělo dít. 

11:44:44 Peter Krasnec: Máme na Slovensku tři automatické linky. Trochu nesouhlasím, že 
musíme vše automatizovat. Automat má výhodu v tom, že toho vytřídí víc, manuál ale 
zase dokáže čištější materiál. Velké linky by měly být automatické při tom množství 
odpadu. Tam kde je relativně málo odpadu, ještě dlouho asi nezbyde než mít manuální 
linky. Je tomu tak i jinde v Evropě - jen jsou ty manuální linky modernější. Ty 
technologie jdou dopředu. Sehnat na to lidi ale skutečně je problém. Starší odchází a 
mladí o tu práci příliš nemají zájem. 

11:44:44 Iveta Jurenová dokončila svou prezentaci. Začíná diskuse.  

11:48:30 Petr Stria: Je to trochu i politické téma. Každý občan platí nějakou částku za odpady. V 
Evropě jsou ty částky vyšší než v ČR, proto tam je i víc peněz na investice. Málokterý 
komunální politik u nás si dá do programu, že zvýší poplatek za odpady... 

11:48:30 Dotaz: Na jaké technologické úrovni jsou třídící linky v ČR a jaké jsou technologické 
trendy v této oblasti? Kdo je udává? 

11:51:15 Petr Stria: Pohybujeme se někde kolem osmi procent čiré pet. Výmět nejsme schopni 
aktuálně vytřídit tak, aby byl energeticky využitelný. Vykupuje ho proto firma, která se 
zabývá odpady nebo končí na skládce či ve spalovně.  

11:51:15 Stanislav Jati: Peter Krasnec to řekl přesně. Pokud by vznikala centra, kam by se ty 
odpady svážely, tam bychom zase zatížili životní prostředí přepravou toho odpadu. 

11:54:04 Iveta Jurenová: Každý měsíc děláme výběrová řízení, aukce, kdo nám zaplatí nejvíc, 
tomu materiál prodáme. Často mají zahraniční subjekty obchodní společnosti v ČR. Teď 
aktuálně vím, že jsme prodávali na Slovensko, občas máme i místní odběratele - těm 
prodáme i když třeba nemají největší cenu. Je to různé.  

11:54:04 Dotaz: Jaká je efektivita třídění plastů v procentech. Jak dodržujete povinnosti nakládání 
s výmětem? 

11:56:03 Peter Krasnec: Potýkáme se s tím i my na Slovensku. Já tvrdím, že to je prostě podle 
toho, jak se ten který člověk vyspí. Není to ani tak o nás o firmách, jak to zlepšit, ale o 
tom naučit ty lidi, aby házeli do těch kontejnerů jen to, co mají. My jsme zavedli princip 
reklamací vůči obcím. 

11:56:03 Dotaz: Prodáváte výstupy z třídících linek jen v ČR nebo i v zahraničí? 

11:59:11 Petr Stria: Je to nutnost, je nejjednodušší dostat ty kovové materiály z těch plastů.  



11:59:11 Stanislav Jati: Na Jesenicku to takhle bylo už od počátku. Toho kovu není až tolik, aby se 
to vyplatilo dělat zvlášť. Proto máme na lince ten magnetický separátor, který to 
odloučí. 

11:59:11 Iveta Jurenová: Navíc nechceme mít tolik nádob, nechceme mít tolik popelnic všude. 
Ten magnetický separátor je správná cesta.  

11:59:11 Peter Krasnec: Měli jsme na Slovensku nějaké pokusy třídit zvlášť do červených 
kontejnerů, ale skončilo to fiaskem.  

11:59:11 Dotaz: Jak se potýkáte s kolísáním nebo úbytek kvality a čistoty vytříděného materiálu? 

12:02:09 Petr Stria: Přestávky, pracovní pomůcky. A přísný zákaz, pokud jede něco 
nebezpečného, se toho dotýkat. Problém je samozřejmě někdy v tom, že někdy může 
být nakažený celý ten slisovaný náklad. 

12:02:09 Stanislav Jati: Třídící kabina má přetlakové větrání, což částečně eliminuje víření prachu. 
Kdo chce, tak samozřejmě dostane ještě navíc respirátor.  

12:02:09 Iveta Jurenová: Lidi jsou na prvním místě, když je nebezpečí tak linku klidně zastavíme, 
jako to bylo na začátku Covidu. 

12:02:09 Peter Krasnec: I my jsme za Covidu museli zastavit na několik týdnů linku, protože jsme 
měli v odpadu obrovské množství testů. Snažíme se mít zaměstnance naočkované a 
snažíme se je chránit i jinak.  

12:02:09 Dotaz: Všichni dotřiďujete kovové obaly i s plasty. Je to výhoda nebo nutnost? 

12:06:36 Dotaz: Co děláte pro ochranu pracovníků na třídících linkách? 

12:07:06 Druhý blok tímto končí a začíná oběd. Konference bude pokračovat odpoledním 
programem ve 13:00.  

13:05:10 Je po přestávce. Moderátorka vítá po obědě účastníky konference v sále. Následuje 
panelová diskuze - jak tvořit lepší podmínky pro recyklaci komunálních odpadů (plastů). 
Pozvaní jsou Jan Maršák z Ministerstva životního prostředí,  Pavel Komůrka ze 
společnosti  ORKLA, Petr Havelka ze společnosti  Rec Help, David Hausner z 
Plastikářského klastru, Pavel Drahovzal za SMO ČR, Bohumil Rataj ze Sdružení 
komunálních služeb a Peter Krasnec ze slovenské AVE SK. 

13:09:40 "Podmínky pro recyklaci nejsou dostatečné," říká Petr Havelka ze společnosti REC HELP. 
Základním klíčem celé té problematiky, aby se navyšovala recyklace ,je nastavení 
mnohem větší poptávky.   Musí se o tom mluvit a dobře nastavit P.R.  

13:11:07 Jan Maršák (MŽP ČR): Podmínky pro recyklaci nebyly ideální, to se musí změnit a pak 
musíme počkat, jak na to všichni zareagují.  

13:12:46 Jan Maršák: Musí probíhat komunikace napříč celým tímto řetězcem, aby firmy 
vyrábějící nějaké výrobky věděly, co nemají používat, a jaké výrobky by naopak použivat 
měly.  

13:17:57 Nemělo by být nařízeno zákonem, aby obal byl rovnou recyklovatelný? Na tuto otázku 
odpovídá  Pavel Komůrka z firmy ORKLA. S návrhem souhlasí a firmě to dává za cíl v roce 
2025. Ale pokud obal bude hůře chránit výrobek, tak to je špatně, takový obal by 
nepoužil.  

13:19:47 Kolik procent odpadů recyklujeme? Odpovídá Jan Maršák z Min. ŽP. Za rok 2019 
jsme  podle něj na 39 procentech 

13:20:42 Čísla v pandemii zatím nejde podle Maršáka odhadnout. Další čísla zveřejní ministerstvo 
na konci září nebo v říjnu.  



13:25:07 Olga Dočkalová,  Svaz měst a obcí ČR: V pandemii bylo víc odpadu kvůli uklízení 
domácností. V papírech nám to začalo takzvaně přetékat.  

13:28:45 Jaké jsou největší problémy pro lepší podmínky pro recyklací komunálního odpadu na 
Slovensku?  Peter Krasnec z AVE SK:  Recyklace má dva faktory - legislativa a peníze. 
Recyklovaný výrobek je u nás často dražší, než výrobek z primárního materiálu.  

13:31:35 Peter Krasnec z AVE SK. Podíl slovenského tříděného  odpadu byl vloni  zhruba stejný, 
jako před pandemií. Lidé sice více třídili, ale podniky nám zase stály.  

13:33:24 Člověk musí  začít sám u sebe, přemýšlet třeba o tom, jestli si do obchodu znovu 
nemůžeme přinést na pečivo stejný igelitový sáček jako odminula..  

13:35:22 "Snížením daně z přidané hodnoty by pomohlo v recyklaci odpadu. To je klíč k 
systémovému rozjezdu recyklace", dodává Petr Havelka z Rec Help.  

13:37:16 Pavel Komůrka z firmy ORKLA: Recyklovaný výrobek nebo výrobek určený k recyklaci 
nesmí být drahý - nesmí být cenově náročný, jinak ho nikdo nekoupí.  

13:40:01 Jan Maršák - Ministerstvo životního prostedí: Na ministerstvu diskutujeme zvýhodnění 
některých výrobků, ale jestli to přinese větší zájem, to si nejsme jistí.  

13:42:24 Jak podporujete výrobky z recyklátu na Slovensku? Peter Krasnec, AVE SK. Mladým je 
jedno, jaký obal výrobek má, je jim jedno, z jakého materiálu je. Jde jim jen o tom, jak to 
dobře vypadá.  

13:44:24 Recyklujete se jen to, co má ekonomický smysl - dodal Peter Krasnec.  

13:47:57 Bude započítán do třídění i kompost nebo budou potřeba hnědé kontejnery? Jan 
Maršák - Ministerstvo životního prostředí: My budeme propagovat obojí, kompostéry i 
hnědé kontejnery. 

13:47:57 Bude započítán do třídění i kompost nebo budou potřeba hnědé kontejnery? Jan 
Maršák - Ministerstvo životního prostředí: My budeme propagovat obojí, kompostéry i 
hnědé kontejnery. 

13:50:25 Bude narůst tříděného odpadu pokračovat nebo bude stagnace? Bude pokračovat 
navyšování, i když nevíme, jakým tempe. To zmínil Bohumil Rataj ze Sdružení 
komunálních služeb. 

13:56:59 Jakým způsobem se bude likvidovat nevytříděný odpad, když bude zákaz jejich 
skládkování po roce 2029? Jan Maršák z MŽP: I dál bude možné tyto odpady skládkovat, 
pokud nepůjdou jinak zlikvidovat. 

13:58:54 Jsme jako občané nebo obce udělat k rozšíření třídících kapacit? Olga Dočkalová, Svaz 
měst a obcí: Vnímáme to tak, že to bude dřina, než nám vzniknou další třídící linky, 
zatím si nevíme rady.  

14:01:01 "Měli bychom si utřídit, jaký odpad do jakých kontejnerů třídit. Lidi musí poznat plast a 
nesmí být zmatení, jestli je to plast nebo není," říká Pavel Komůrka z firmy Orkla.  

14:01:01 "Měli bychom si utřídit, jaký odpad do jakých kontejnerů třídit. Lidi musí poznat plast a 
nesmí být zmatení, jestli je to plast nebo není," říká Pavel Komůrka z firmy Orkla.  

14:02:21 Petr Havelka z RecHelp: Musíme v budoucnu třídit až 80 procent odpadu, to po nás chce 
i Evropská komise. Ta požaduje, abychom snižovali množství směsného odpadu.  

14:04:02 Panelová diskuze skončila. 



14:04:49 Krátký příspěvek bude mít nyní Olga Dočkalová ze SMO ČR. Hovořit bude o komunální 
sféře a živnostenských odpadech.  

14:05:46 "Odpady = psychologie na občana," říká Olga Dočkalová a dodává, že jako v šachu, i tady 
je potřeba myslet dopředu a připravovat se.  

14:08:05 Dočkalová: Malé firmy často zneužívají obecní sběrné systémy - vozí odpad do veřejných 
nádob nebo ho dokonce nechávají po okolí. Nicméně ze zákona mají podnikající FO a PO 
povinnost zajistit třídění papíru, plastů, skla, kovů a biologického materiálu.  

14:10:43 Dočkalová: Obec nemá povinnost umožnit zapojení živnostníků do obecního systému. 
Pokud se rozhodne je zapojit, musí speciikovat podmínky - druhy odpadů, výše úhrady i 
způsob placení. Živnostník se pak rozhodne, zda do toho s tou obcí půjde. Mělo by to 
každopádně pro něj být motivační.  

14:13:30 Podle Olgy Dočkalové by se nabízely do budoucnosti tři cesty: Dobrovolné zapojení 
živnostníků, povinné zapojení živnostníků s možností vystoupit ze systému, pokud mají 
vlastní smlouvu. Třetí možností je tzv. Vídeňský systém - V něm existuje povinné 
zapojení živnostníků s možností vystoupení za předem jasně daných přísných 
podmínek.  

14:16:04 Na příspěvek Olgy Dočkalové navazuje panelová diskuse o roli živnostenských odpadů v 
systému obce. Diskutují Jan Maršák z MŽP ČR, Olga Dočkalová ze SMO ČR, Hana 
Prostředníková ze společnosti COOP Dvůr Králové nad Labem, Josef Kotál, zástupce 
města Vimperk, Petr Havelka z ČAOH a Peter Krasnec z AVE SK.  

14:18:15 Moderátorka se ptá zástupce města Vimperk, jak to u nich funguje. Josef Kotál 
odpovídá, že se jim ve Vimperku podařilo letos do systému zapojit v poslední době 150 
živnostníků, což je většina. "Občané u nás vyprodukují ročně asi 1500 tun směsného, 
živnostníci 400 tun, což je poměrně významný podíl." 

14:20:42 Další otázka míří na zástupce COOPu Hanu Prostředníkovou za živnostníky. "Odpad 
řadíme na směsný, papír a plasty. Podle toho, kde se prodejna nachází, jsou odpady 
odváženy - v menších obcích je to v rámci obecního systému, v těch větších s 
nasmlouvanou firmou. Největší problém je, že naše kontejnery musíme občas zamykat, 
protože se tam objeví odpad, který tam vůbec nepatří." 

14:22:11 Petr Havelka z České asociace odpadového hospodářství komentuje současný systém 
jako správný, protože umožňuje živnostníkům i obcím si vybrat. Pokud by nebyl trh, 
cena za tu službu by podle něj mohla být vyšší.  

14:25:12 Jak systém nastavit, aby byl win win pro obce i živnostníky, ptá se moderátorka Olgy 
Dočkalové. Ta odpovídá, že nastavit to tak, aby byla spokojenost na obou stranách, je 
častý boj. Někdy je podle ní možná lepší, když budou používat obecní kontejnery a bude 
v tom přehled. Josef Kotál to komentuje slovy, že připravit nabídku obce tak, aby se 
živnostníci byli ochotní zapojit, není zas tak těžké. Musí se to jen správně nastavit, a to 
včetně ceny, která musí být pro obě strany vyhovující.  

14:29:58 Hana Prostředníková: U nás v COOPu je komunikace s obcemi výborná. Někde je pro 
nás ale výhodnější mít smlouvu s firmou. 

14:34:11 Jak je to s problematikou živnostenských odpadů na Slovensku? Odpovídá Peter 
Krasnec: "Je to podobné jako u vás. Živnostník si může rozhodnout, zda se zapojí. Ty 
plastové se snažíme dotlačit, aby spolupracovali s obcemi. Je to efektivnější, méně 
administrativně náročné. Ty železné často děláme jako firma sami." 



14:35:10 Josef Kotál: Je na té obci, jaké nabídne možnosti. Pokud je živnostník neakceptuje, musí 
si to řešit po vlastní linii s odpadářskou firmou a my potom můžeme kontrolovat, zda to 
odpovídá jeho povinnostem. 

14:35:10 Jan Maršák: Pokud je to o tom, jakou smlouvu musí mít, tak prostě musí být schopen 
předložit, že má smlouvu s tou firmou, co mu odpady řeší.  

14:35:10 Peter Krasnec: U nás v zákoně je taková dobrá věc, že obce musí mít vyrovnaný 
odpadový rozpočet. 

14:37:33 Moderátorka: Další dotaz na vás: Jak provádíte kontroly v situaci, kdy je nedostatek lidí 
na tyto záležitosti? 

14:37:33 Josef Kotál: Problém to skutečně je, kontroly jsou nedostatečné a hlavně mimo území 
město bychom je potřebovali dělat v mnohem větším počtu. V tomto směru opravdu 
máme personální problémy.  

14:37:33 Dotaz: Má živnostník povinnost mít smlouvu na pravidelný svoz, nebo může mít 
smlouvu na nepravidelný svoz či odvoz na sběrný dvůr, kdy by doložil konkrétní doklad. 

14:42:51 Dotaz na pana Kotála: Provádíte cílenou dlouhodobou osvětu na živnostníky zaměřenou 
na třídění odpadů? 

14:42:51 Josef Kotál: Cílenou osvětu zaměřenou na živnostníky neprovádíme. Provádíme osvětu 
zaměřenou na Vimperk, a to poměrně intenzivní. V tuto chvíli to snad stačí.  

14:47:20 Moderátorka: Uvažuje ministerstvo, že by se inspirovalo na Slovensku třeba v tom, že by 
rozpočty na odpady musely být vyrovnané? 

14:58:07 Závěrečný dotaz na všechny diskutující: Měly by obce mít povinnost zapojit živnostníky, 
kteří budou mít zájem o zapojení do systému? 

14:58:07 Jan Maršák: Nemyslím si, že by obce měly mít takovou povinnost. 

14:58:07 Hana Prostředníková: Obec by to měla mít jako povinnost. 

14:58:07 Petr Havelka: Ta možnost volby by měla být zachována. Někdy to pro tu obec může být 
výhodné, někdy méně. Josef Kotál: Souhlasím s panem Havelkou. 

14:58:07 Olga Dočkalová: Měla by tam být ta dobrovolnost. Ty tři varianty, jak jsem o nich 
mluvila, by byly ideální. 

14:58:07 Peter Krasnec: To je těžké říci. Nechal bych tu volbu na samosprávách, aby mohly i 
nemusely. 

14:58:07 Pokračuje diskuse o případném zákonném nařízení vyrovnaného odpadového rozpočtu. 
Olga Dočkalová poukazuje na složitost situace a neochotu lidí platit více peněz za 
odpady. Je podle ní potřeba vysvětlovat, že obce výraznou měrou odpady dotují a že 
pokud neporostou poplatky, tak je budou dotovat stále více a budou to muset brát z 
jiných kapitol.  

14:58:07 Peter Krasnec: U nás to byla šoková terapie, ale jinak to nešlo. Někde se poplatky zvýšily 
i o 100 procent, aby mohl být systém vyrovnaný. Nakonec se to podařilo 
vykomunikovat, lidé si snad uvědomují, kolik peněz to stojí.  

14:59:54 Panelová diskuse tímto končí a s tím končí také celá dvoudenní konference. Probíhá 
poděkování všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům.  

15:01:50 Online přenos je u konce. Děkujeme za pozornost a těšíme se zase u některého z dalších 
přenosů.  

 


