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Plán odpadového hospodářství České republiky  

pro období 2025 – 2040 

Osnova 

Návrh ČAObH 10. října 2022  

 

Smysl POH 

Ačkoli je struktura POH definována zákonem o odpadech (§ 98), ve stávajícím 

znění není často zřejmý smysl některých výroků a představa autorů o způsobu 

jejich naplňování. Příkladem mohou být výroky nebo opatření, u nichž zcela 

chybí další informace, zda mají být reflektovány úpravou legislativy (tj. jedná se 

o úkol pro stát, resp. MŽP), nebo prostřednictvím krajských POH či snad dalších 

aktérů odpadového hospodářství. Jedná se o symptom nevyjasněného 

postavení POH a jeho pravomocí vůči příslušným zákonům a podzákonným 

normám. Z tohoto důvodu navrhujeme, aby v rámci zákonem požadované 

struktury byla vytvořena nová podstruktura, která bude specificky toto 

vyjasňovat. 

Každá část POH by tedy měla obsahovat analýzu stávajících relevantních 

právních předpisů a jimi stanovených cílů a závazků. Zároveň by však měla být 

doplněna další část, která bude navrhovat další vývoj legislativy (aby postupně 

docházelo k odstraňování bariér vývoje OH). V dalších částech je nezbytně 

nutné představit vizi technického řešení dosažení cílů (budování kapacity 

infrastruktury a zařízení), ovšem opět s jednoznačnou identifikací aktérů, od 

nichž je očekáváno plnění daných cílů. V případě, že bude předpokládáno 

plnění cílů prostřednictvím soukromých stakeholderů nebo obcí (tj. investorem 

nebude stát nebo kraje), je nezbytné představení nástrojů státní podpory 

v daných oblastech (např. daňové úlevy, dotační tituly apod.) – nebo naopak 

jakými dalšími povinnostmi bude nakládání s určitými odpady zatíženo (např. 

poplatkem za energetické využívání odpadů). 

Veškerou uvedenou problematiku je pak nutné řešit z hlediska jednotlivých 

reálných toků odpadů, nikoli po katalogových číslech, která často nejsou 

dostatečným deskriptorem vlastností daných odpadů. Např. je tak nutné řešit 

plasty v rozlišení z domácností, od drobných podnikatelů a živnostníků, 

průmyslové. Obdobně další běžné komodity. Následně je nezbytné samostatně 
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řešit analogicky stavební a demoliční odpady po jednotlivých materiálech, 

kovové odpady podle jednotlivých zdrojů vzniku, nebezpečné odpady různých 

typů atd. 

 

Dalším nezbytným předpokladem funkčního POH ČR je, že při stanovení opatření 

budou vždy využity principy posuzování LCA. A to jak na úrovni zásadních 

strategických rozhodnutí, tak při posuzování vhodného nastavení péče o 

jednotlivé odpadní toky. 


