
 

 

 

 

 
Ve dnech 9. - 10. května 2018 se uskutečnil v Ostravě 18. ročník konference 
ODPADY 21. Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2018.  

Konference se zúčastnilo 87 odborníků na odpadové hospodářství.  

Na konferenci bylo předneseno celkem 12 odborně zaměřených referátů 
k tematickým okruhům:  

 Komplexní pohled na plnění POH ČR, krajů a obcí- vytváří se podmínky pro 
zákaz skládkování SKO v roce 2024? 

 Technologické možnosti využívání SKO po zákazu skládkování roce 2024  
- věcná (věčná) diskuze nebo snaha o plnění zákonem daných cílů 

 

Závěry a doporučení z konference 

1. Účastníci konference opakovaně apelují na příslušné orgány v ČR, aby byl 

urychleně vyřešen problém dvojí a nekompatibilní evidence odpadů, což 

způsobuje prakticky neřešitelné situace zejména v EU a způsobuje značné 

problémy i v oblasti koncepčního plánování. 

2. Doporučuje MŽP, aby v rámci struktur EU iniciovalo sjednocení terminologie a 

metodik pro stanovení množství vyseparovaného odpadu a materiálového a 

energetického využívání odpadů tak, aby byla věrně a srovnatelně 

zobrazována úroveň odpadového hospodářství v ČR a srovnatelně v zemích 

EU. 

3. Účastníci konference požadují urychlené dokončení a schválení nového zákona 

o odpadech, který bude kontinuálně navazovat na stávající legislativu tak, aby 

nebyly narušeny současně nově připravované koncepce nakládání s odpady. 



4. Při návrhu systému nakládání s odpady se doporučuje souběžně řešit společně 

s komunálními odpady sk. 20 veškeré ostatní odpady, které mají obdobné 

vlastnosti a je možné je využívat v jednom zařízení na využití odpadů. Jedná se 

zejména o dimenzi zařízení na recyklaci a energetické využívání odpadů. 

5. V oblasti stanovení poplatků za ukládání komunálních odpadů na skládky 

účastníci konference navrhují postupné roční, ale mírné navyšování poplatků 

(např. 100 Kč/rok) až do roku 2023, a po „zákazu“ skládkování od roku 2024 

skokově navýšit poplatek např. v roce 2024 na 1500 Kč/rok a od roku 2025 a 

dále navýšit poplatek až na 2000 Kč/rok, jako sankční poplatek. 

6. Účastníci konference požadují zachovat současně stanovený rok 2024 jako 

„zákaz skládkování“, zejména z důvodu stability a autority platnosti zákonů a 

z důvodů podpory těch, kteří se poctivě připravují na „zákaz skládkování“. 

Připouští se například možnost osvobození od sankčního poplatku na úroveň 

roku 2023 v případě, že daný region (kraj) prokazatelně buduje zařízení na 

využívání odpadů, které zamezí skládkování. 

7. V odkazu na oběhové hospodářství se poukazuje na skutečnost, že součástí 

oběhového hospodářství musí být i energie a energetické zdroje, jelikož bez 

energie žádné oběhové hospodářství není funkční, proto i energetické 

využívání odpadů je nutné posuzovat jako nedílnou součást oběhového 

hospodářství. Tuto skutečnost je nezbytné o to více respektovat, kdy obecně 

roste závislost na dovozu surovin, včetně energetických a očekává se další 

postupné a nezadržitelné snižování těžby uhlí nejen v ČR, ale i v celé EU. Nejen 

z těchto důvodů je žádoucí maximum tuzemských druhotných surovin 

zpracovávat v ČR a bránit jejich vývozu. 

 

V Ostravě, 10. 5. 2018 


