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Aktuální situace v ČR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

strategický dokument Cirkulární Česko 2040 – příliš obecný
související zákony – nejsou dokončeny
prováděcí vyhlášky – nejsou dokončeny
POH ČR – není dokončen
množství komunálního odpadu (KO) v ČR roste
ČR je špička ve třídění přesto stále skládkuje cca 50 %(?) KO
obcím rostou náklady na odpad
nedostupnost druhotných surovin pro výrobce
snižuje se kapacity skládek
chybí kapacity pro rozvoj recyklace a EVO
podpora projektů z Modernizačního fondu – nejistá

Funguje odpadový systém v ČR?
•
•
•
•

odpady se nehromadí na ulicích, takže funguje
dosáhl svých limitů
transparentnost (např. recyklační sleva)
crossfinancing obalů?

Na koho jsou přenášeny povinnosti spojené
s CE? (pominu stát)
•
•
•
•

zejména obce…
následně firmy uvádějící výrobky na trh (např. nápojové
obaly)…
eventuálně energetické společnosti (spalování
neupravených nebo upravených odpadů – podmínky
dotací?).
odpadové společnosti? (zákaz skládkování výhřevných
frakcí – není potřeba nic investovat, investice odepsané)

Jak dál?
•
•

milníky oběhového balíčku se blíží!
odpadová Strategie 21+ (EKO-KOM) – rozporuplná data,
cestou je intenzifikace stávajícího systému…
 MŽP souhlasí?
•



•

kolik to bude stát a jakých cílů skutečně dosáhneme?
zlepšení třídění plastů – OK, ale v jakých kapacitách?
dotřiďování 90 % SKO!?
co BRKO a kaly?

programové prohlášení nové Vlády ČR – prověřit zálohování
PET a Al
• příprava dotací (MŽP, MPO) – maximalizace čerpání fondů
EU x účelnost vynakládání veřejných prostředků
 ovlivní rozhodování investorů (podoba recyklace a EVO)
 dopadne na obecní, resp. státní rozpočty!

Vnímáme současnou energetickou krizi a
plýtvání zdroji?
Opravdu zase chceme odsouvat zákaz
skládkování?
Pojďme o tom diskutovat,…
ale rychle, času není nazbyt.
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