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Základní informace 

• souhlasné stanovisko SEA vydáno MŽP dne 22. prosince 2015 

• schválen ZK dne 25. února 2016 usnesením č. 18/1834 

• obecně závazná vyhláška Moravskoslezského kraje č. 1/2016, kterou 
se vyhlašuje závazná část POH MSK nabyla účinnosti dne 11. března 
2016. 

• závaznost: zpracování POH obcí, rozhodovací a koncepční činnost 
správních orgánů v oblasti OH, tvorba územně plánovací 
dokumentace kraje, původci odpadů 

 

• http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-
hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/ 

 

http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/
http://www.msk.cz/cz/zivotni_prostredi/plan-odpadoveho-hospodarstvi-pro-obdobi-2016-2026-41568/


Zavedli jsme systém 

environmentálního řízení a auditu 

• základní požadavek při přípravě plánu: musí být postaven na 
reálných základech a skutečném stavu OH v kraji  

• v průběhu svého vzniku diskutován se zástupci obcí, odpadářských 
společností, odborníky v oblasti OH – nad obsahem všeobecný 
konsenzus 

• nelehký úkol: nutnost zásadní změny v přístupu k nakládání 
s komunálním odpadem a především odklon od skládkování do roku 
2024 

• cíle, zásady a opatření stanovené v POH MSK jsou navrženy tak, aby 
respektovaly celoevropsky uznávanou hierarchii způsobu nakládání s 
odpady a stanovily dlouhodobou strategii rozvoje krajského 
odpadového hospodářství 
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Strategické cíle 

POH je koncepční dokument pro oblast odpadového hospodářství, který 
představuje dlouhodobou strategii, která určuje základní směr 
v nakládání s odpady v rámci MSK, a to v zájmu splnění strategických 
cílů: 

 

• předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů,  

• minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi 
na lidské zdraví a životní prostředí,  

• udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se evropské „recyklační 
společnosti“,   

• maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů 
a přechod na oběhové hospodářství. 
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Produkce a způsoby nakládání 
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Nejdiskutovanější cíle nového plánu 

• Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň 
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z 
materiálů jako je papír, plast, kov, sklo, pocházejících z domácností, 
a případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto toky odpadů 
podobné odpadům z domácností. 
 

• Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných 
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů) zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených 
v souladu s platnou legislativou.  
 

• Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních 
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 
2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky 
rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. 
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Potřebná zařízení k plnění uvedených cílů 

Předpoklad soběstačnosti krajského systému OH 

 

Zvýšení celkové úrovně přípravy k opětovnému použití a recyklaci 

• doplnění systému sběru v obcích s nedostatečnou hustotou sítě 

• třídící a dotřiďovací linky v místech, které nejsou pokryty 

• vybudování sběrných dvorů v obcích nad 2000 tis. ob. 

• recyklační linky 

 

Systémy odděleného sběru, svozu a zpracování BRKO 

• potřebnost s ohledem na zákonnou povinnost odděl. sběru 

• zařízení na zpracování BRKO – nevyhovující dojezdová vzdálenost 
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Řešení pro zbytkové komunální odpady 

Energetické využívání SKO – výzva pro krajskou infrastrukturu 
odpadového hospodářství. 

 

• zařízení pro přímé energetické využití 

• instalace kotlů na spalování odpadů v teplárnách 

• rekonstrukce stávajících energetických zařízeních (spolu-spalování 
odpadů) 

• zařízení pro mechanicko-biologickou úpravu, popř. mechanickou 
úpravu – není koncové zařízení, přesto může přispět k plnění 
stanovených cílů (v plánu obsaženy omezující podmínky a to 
kapacitní, % a výhřevnost podsítné frakce) 
 

V MSK analyzovány konkrétní záměry realizace všech uvedených 
způsobů využití odpadů. 
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Co na nás chystá EU? 

Návrhy změn směrnic, týkajících se odpadového hospodářství obsahují 
mj. návrhy: 
 

• Návrh změny směrnice o  odpadech  stanovuje nový cíl: do roku 
2025 zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace 
komunálního odpadu nejméně na 60 % hmotnosti a do roku 2030 
zvýšit úroveň přípravy k opětovnému použití a recyklace 
komunálního odpadu nejméně na 65 % hmotnosti  
 

• Návrh změny směrnice o skládkách odpadů stanoví požadavek, aby 
členské státy přijaly nezbytná opatření k zajištění toho, aby se 
množství skládkovaného komunálního odpadu snížilo do roku 2030 
na 10 % celkového množství vzniklého komunálního odpadu  
 

• Návrh změny směrnice o obalech a obalových odpadech zejména 
stanoví cíl, aby nejpozději do konce roku 2025 bylo alespoň 65 % 
hmotnosti veškerých obalových odpadů připraveno k opětovnému 
použití a recyklováno. 
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Podpora z veřejných zdrojů 

nastavení orientačních kritérií pro typy, umístění a kapacity zařízení pro 
nakládání s odpady podporovaných z veřejných zdrojů. 

 

cíl:  

• zlepšení úrovně nakládání s odpady v souladu s  hierarchií způsobů 
nakládání s odpady (prevence, opětovné použití, materiálové využití, 
energetické využití a minimalizace konečného skládkování), 
minimalizace negativních dopadů na životní prostředí 

• zajištění nákladové a sociální únosnosti systému odpadového 
hospodářství pro obyvatele kraje 
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Předpoklad pro splnění navržených cílů 

• jednoznačná legislativa, stabilita právního prostředí v ČR a v EU 
(předvídatelnost, srozumitelnost a výkladová jednoznačnost) 

• odpovědnost státu zajistit podmínky pro získání finančních zdrojů na 
dobudování systémů sběru, třídění a úpravy zejména komunálních a 
spalitelných odpadů a za jejich materiálové a energetické využívání 

• odpovědnost státu za zajištění systému předcházení vzniku odpadů, 
center opětovného použití a zajištění stabilního právního prostředí 
pro tuto oblast 

• stabilita hospodářství a ekonomiky v ČR 

• stabilita politického prostředí v ČR 
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Závěr 

• přijata strategie na dalších 10 let 

• nastaven rámec pro rozvoj odpadového hospodářství v kraji 

• zákaz skládkování představuje zásadní výzvu 

• vždy zůstane velké množství odpadů, které nelze již materiálově 
využít  

• velmi málo času pro strategická rozhodnutí  

• otálení může představovat vývoz odpadu mimo kraj, resp. zahraničí 
(kapacity ZEVO, MBÚ budovaná v Polsku z Evropských dotací) 

• je potřeba využívat postupů, které jsou jak ekologicky pozitivní, tak 
ekonomicky smysluplné a dlouhodobě udržitelné, synergický efekt 

• kraj podporuje všechny technologie a postupy, které povedou  
k plnění nastavených cílů 
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Děkuji za pozornost 
 

 


