
ODPADY 21 

Ve dnech 17. - 18. dubna 2019 se uskutečnil v Olomouci 19. ročník konference 
ODPADY 21. Konference je součástí cyklu ODPADOVÉ DNY 2019.  

Konference se zúčastnilo 130 odborníků na odpadové hospodářství.  

Na konferenci bylo předneseno celkem 13 odborně zaměřených referátů 
k tematickým okruhům:  

• Bezpečnostní rizika skládkování 

• Názory a argumenty na téma konec skládkování v roce 2024  

• Pohled partnerských měst města Olomouce na omezování skládkování KO 

 

Závěry a doporučení z konference 

Konference se zaměřila v rámci komplexního pohledu na rizika provozu skládek, 

zejména komunálních odpadů a skladů odpadů a dále potom plastů nebo i 

pneumatik.  

Velkým problém může být do budoucna také povinná dlouhodobá péče o skládku 

odpadů po jejím uzavření, kdy vlastník skládky může ukončit podnikání a o 

skládku přestane pečovat. 

Jako účinná preference proti požárům skládek komunálních odpadů se nabízí 

radikální omezení skládkování hořlavých složek KO, ve prospěch jejich 

energetického využívání.  

Převážná většina účastníků konference se shodla na zachování “zákazu – 

omezení“ skládkování směsných komunálních odpadů (SKO) k termínu roku 2024. 

 

Doporučení z jednání konference: 

 

1. Nový zákon o odpadech – navrhovaný odsun „zákazu skládkování“ na rok 

2030 je přijímán s velkými rozpaky, zejména proto, že hrubým způsobem 

znevažuje kontinuitu práva, velmi znevýhodňuje ty, kteří se na zákonem 

stanovený „zákaz skládkování“ od roku 2024 pečlivě připravovali oproti těm, 

kteří očekávali tento právní podraz. Je ohrožená řada připravovaných, nebo již 

realizovaných projektů vedoucích k „zákazu skládkování“, 

2. prodlužují se rizika z provozu skládek komunálních odpadů a další plýtvání 

surovinami, které mohly být od roku 2024 využívány, 

3. nový zákon sice podporuje  separaci, ale nevytváří motivační nástroje pro 

skutečnou recyklaci, která patří mezi „Cíle odpadového hospodářství“ 

definované novým zákonem o odpadech, 

4. nový zákon nestanoví cíle v oblasti snižování množství odpadů, ani motivační 

nástroje pro dosažení těchto cílů, 



5. tak zvaná recyklační sleva je ve své podstatě motivace vedoucí ke zvýšení 

„podílů odděleně soustředěných recyklovatelných komunálních odpadů z 

celkového množství komunálního odpadu podle § 102 odst. 3“, nikoliv nástroj 

k docílení požadované recyklace, hrozí výrazné snížení kvality 

vyseparovaných odpadů a ke zvýšení výmětů z dotřiďovacích linek a tím i 

k celkovému nárůstu nákladů na recyklaci, vytváří rovněž živnou půdu pro 

finančně motivované podvody, legitimní otázkou je, jak budou zvýhodněny 

regiony, města a obce, které již dnes plní ustanovení „zákazu 

skládkování“ a neskládkují SKO, nebo jen v minimální míře, 

6. pro kraje (města a obce), které prokazatelně vytvářejí opatření vedoucí 

k „zákazu skládkování“ SKO (stavební povolení apod.) uplatňovat snížený 

poplatek za ukládání SKO na skládky do doby realizace těchto opatření, 

7. většina účastníků konference nesouhlasí s úpravou legislativy na snížení  

maximální výhřevnosti SKO ukládaných na skládky ze současných 6,5 MJ/kg 

v sušině SKO,  

8. stanovené „Cíle odpadového hospodářství“ jsou matematicky a logicky špatně 

stanoveny jelikož do oblasti recyklace odpadů jsou započteny i „příprava 

k opětovnému použití“, přičemž podle návrhu tohoto zákona se rozumí (§10) “ 

opětovným použitím - postupy, kterými jsou výrobky nebo jejich části, které 

nejsou odpadem, znovu použity ke stejnému účelu, ke kterému byly původně 

určeny“, 

9. účastníci konference doporučují MŽP, MPO, krajům a obcím vést objektivní 

informační kampaň o ekologických způsobech využívání komunálních odpadů, 

která umožní výstavbu nezbytných zařízení pro využívání odpadů včetně 

diskriminovaným ZEVO. 

 

 

Konference ODPADY 21 byla spolufinancována z rozpočtů:  
Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a statutárního města Olomouc 
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