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HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ                 S 
ODPADY
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HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ              
S ODPADY

➢ Nový zákon o odpadech uvádí: 
Od hierarchie odpadového hospodářství je možné se 

odchýlit v případě odpadů, u nichž je to při 
zohlednění celkových dopadů životního cyklu 
výrobků a materiálů zahrnujícího vznik odpadu 
a nakládání s ním vhodné s ohledem na nejlepší 
výsledek z hlediska ochrany životního prostředí          
a zdraví lidí. 

➢ Oproti aktuálnímu znění nedochází k výrazné 
úpravě.
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HIERARCHIE NAKLÁDÁNÍ              
S ODPADY

Při uplatňování hierarchie odpadového hospodářství se zohlední: 
a)celý životní cyklus výrobků a materiálů, zejména s ohledem na 
snižování vlivů nakládání s odpady na životní prostředí a zdraví lidí,  
b)zásada předběžné opatrnosti a udržitelnosti, 
c)technická proveditelnost a hospodářská udržitelnost,  
d)ochrana zdrojů, životního prostředí, zdraví lidí a hospodářské          
a sociální dopady a  
e)cíle, zásady a opatření Plánu odpadového hospodářství České 
republiky. 

➢Uplatňování hierarchie v plném rozsahu je tedy u některých komodit 
sporné.
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PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ

➢ Obec obvykle může zajistit pouze u odpadů 
vznikajících při její přímé činnosti. 
➢ V případě odpadů vznikajících při činnosti jejich 
občanů, nemá obec přímý vliv na množství 
vznikajících odpadů. 
➢ Obec edukuje občany - upozorňuje na přímou 
úměru mezi množství vznikajících odpadů a náklady 
na odpadové hospodářství (poplatek za odpady).
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OPĚTOVNÉ POUŽITÍ

➢ Elektrospotřebiče, textil, nábytek, .. 
➢ Obce mají snahu zajistit pro své občany takové 
podmínky, aby opětovně používali výrobky - 
legislativní ukotvení ? 
➢ „Možnosti“ výrobků být opětovně používány – 
zejména elektrospotřebiče 
➢ Tlak na nízkou cenu = tlak na nízkou kvalitu 
➢ Evropa není uzavřeným trhem a je proto 
problematické uplatňovat různé ekologické limity na 
všechny výrobky, které jsou nabízeny spotřebitelům
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MATERIÁLOVÉ VYUŽITÍ

➢ obce zajišťují maximální míru separace pro 
následné materiálové využití 
➢ toto je však ohroženo omezenou poptávkou po 
druhotných surovinách a výrobcích z nich vyrobených 
➢ s ohledem na to ovšem stát nestanovuje jak mají 
obce zajistit materiálové využití 
➢ třídící sleva v novém zákoně = příliš mnoho 
otazníků 
➢ KŽPE přijala usnesení k třídící slevě
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JINÉ VYUŽITÍ – NAPŘ. ENERGETICKÉ

➢ V ČR pouze 4 zařízení  
➢ Tuto úroveň hierarchie nakládání s odpady tak má 
možnost využívat jen omezené množství obcí 
➢ Na realizaci případných dalších jsou nutné nemalé 
investice  
➢ Je také potřebná realizace souvisejících zařízení 
(překládací stanice) – opět vysoká investiční 
náročnost 
➢ Chybí vize umístění případných dalších zařízení 
tohoto typu
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ODSTRANĚNÍ

➢ Bohužel nejvyužívanější způsob nakládání              
s odpady 
➢ Stále nejdostupnější (např. lokální dostupností) 
➢ Obce v zásadě nemají jinou možnost, jak s odpady 
nakládat 
➢ Je navrhované radikální zvýšení skládkovacího 
poplatku řešením dané situace …? 
➢ Není spíše nutné zajistit budování „alternativních“ 
zařízení …? (třídící linky, recyklační zařízení, ….)
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