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1 Úvod 
 
1.1 O tomto dokumentu 

Podstata 
Právní předpisy EU vyžadují, aby příslušné orgány každého členského státu 
vypracovaly jeden nebo více plánů pro nakládání s odpady, v souladu s 
náležitými směrnicemi EU, přičemž uplatňování zásad těchto směrnic při 
implementaci systému nakládání s odpady spadá do kompetence 
jednotlivých členských států. Ve všech členských státech se plánování 
nakládání s odpady jako takové stalo stálým prvkem snah veřejného 
plánování. 
 
Tyto pokyny se mají stát nástrojem plánování nakládání s odpady a mají 
podpořit tvorbu koherentnějších a lépe uzpůsobených postupů plánování ve 
všech členských státech Evropské unie, v souladu s požadavky příslušných 
právních předpisů EU.  
 
Jsou adresovány zejména orgánům, které zodpovídají za přípravu plánů pro 
nakládání s odpady, jako jsou např. vnitrostátní správní úřady, agentury na 
ochranu životního prostředí či místní a regionální orgány. Je ale jasné, že se 
plánování nakládání s odpady na národní či místní/regionální úrovni v mnoha 
aspektech výrazně liší, což je při čtení tohoto dokumentu třeba vzít v úvahu.  
 
Krom toho se na procesu plánování podílí hned několik stran: politikové, 
administrativní pracovníci a plánovači, smluvní strany, různé veřejné 
organizace, zástupci zainteresovaných stran obecně i širší veřejnost. Každá z 
těchto skupin může v určitých částech tohoto dokumentu nalézt pro ni 
zajímavé informace. 
 
Uvedené pokyny mají obecné použití a mohou být uplatněny jak při 
navrhování plánů pro nakládání s odpady v jednotlivých členských státech 
EU, tak i při navrhování místních plánů zpracovávaných pro konkrétní obec či 
region dané země. Vytvořit pokyny s tak širokým zaměřením není 
jednoduché, na mnoha místech v textu je proto uvedeno, pro jakou 
administrativní úroveň se uvedené podmínky použijí. O požadavcích 
jednotlivých států týkajících se regionálních/místních plánů pro nakládání s 
odpady se tento dokument nezmiňuje, několikrát však zdůrazňuje potřebu 
vzít tyto požadavky v úvahu. 
 
Autorem těchto pokynů je Evropské tematické centrum pro odpadové a 
materiálové toky, které je vypracovalo na základě iniciativy Evropské komise. 
Jako takové by neměly být považovány za oficiální stanovisko Komise ani za 
dokument, který stanoví nebo navrhuje procedurální požadavky.  
 
Struktura 
Součástí uvedených pokynů je přehled obecných politik a zásad EU týkajících 
se plánování nakládání s odpady. Patří sem i přehled platných právních 
předpisů, přičemž na některých místech jsou popsány praktické metody pro 
naplňování rámce vytvořeného Evropskou unií a různými členskými státy, co 
se týče obsahu plánů pro nakládání s odpady. Tento dokument navíc 
představuje rámec či „krokový model”, jenž má být zdrojem inspirace pro 
vytváření individuálního plánu pro nakládání s odpady. 
 
Uvedené pokyny doplňují rámečky s příklady z plánů pro nakládání s odpady 
nebo z jiných pokynů a také odkazy na informace mající význam pro 
vytváření plánu pro nakládání s odpady. Kapitoly 3, 4 a 5 navíc obsahují 
seznam bodů, jež je při procesu plánování třeba vzít v úvahu. Na konci 
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dokumentu je uveden seznam klíčových odkazů, včetně užitečných 
webových stránek, na kterých je možné nalézt další informace. 
 
 
1.2 Proč plány pro nakládání s odpady? 

Plány pro nakládání s odpady mají klíčový význam pro dosažení trvale 
udržitelného nakládání s odpady. Jejich hlavním cílem je stručný popis 
jednotlivých odpadových toků a možností, jak s těmito toky naložit. Při 
podrobnějším vyjádření je jejich cílem vytvoření plánovacího rámce pro: 
 
 dosažení souladu s odpadovou politikou a naplnění stanovených cílů. 

Plány pro nakládání s odpady, vnitrostátní i místní/regionální, jsou totiž 
důležitými nástroji, které přispívají k implementaci a dosažení politik a 
cílů stanovených v oblasti nakládání s odpady, a to jak na národní 
úrovni, tak i na úrovni Evropské unie; 

 
 vyhotovení stručné charakteristiky odpadu a znázornění dostačující 

kapacity pro nakládání s odpady. Plány pro nakládání s odpady stručně 
popisují odpadové toky a množství, která je třeba zpracovat. Přispívají 
také k zajištění toho, aby kapacita a charakter systémů sběru a 
zpracování odpadu byly úměrné zpracovávanému odpadu; 

 
 řízení technologických opatření. Stručná charakteristika odpadu 

umožňuje identifikovat oblasti, v jejichž rámci je třeba přijmout 
technologická opatření s cílem eliminovat nebo minimalizovat určité typy 
odpadu; 

 
 vytvoření stručného přehledu ekonomických a investičních požadavků. 

Plány pro nakládání s odpady umožňují sestavit přehled finančních 
požadavků pro fungování schémat sběru odpadu, jeho zpracování atd. 
Na základě toho je pak možné stanovit potřeby ve smyslu budoucích 
investic do plánů pro nakládání s odpady. 

 
Vzhledem k tomu, že řešení řady problémů týkajících se nakládání s odpady 
vyžaduje spoluúčast více subjektů/orgánů, pomáhá koherentní plánování 
vyhnout se zbytečné duplikaci vynaloženého úsilí a přináší výhody všem 
zúčastněným v jejich společné práci.  
 
Problematika odpadu a normy stanovené ve směrnicích EU jsou stále 
komplexnější, a tak vznikají i stále náročnější požadavky na účelnost 
zpracovatelských závodů. V mnoha případech to znamená nutnost větších a 
komplexnějších závodů na zpracování odpadu, což při jejich zřizování a 
provozování vyžaduje spolupráci několika regionálních subjektů. Aby bylo 
možné využít výhod provozu ve velkém pokrývajícího větší oblast, jsou tyto 
služby často poskytovány buď meziměstskými subjekty nebo soukromými 
podniky. Má to smysl především pro takové odpadové toky či metody 
zpracování, které vyžadují drahé, rozměrnější vybavení, např. spalovací 
zařízení. 
 
1.3 Struktura typického plánu pro nakládání s odpady 

Struktura plánu nebo strategie pro nakládání s odpady se neřídí pouze 
jedním jediným vzorem. Přesto se ale může být vhodné tento plán 
strukturovat na dvě části tvořící klíčové prvky plánu - tu, která popisuje 
současný stav a tu, jež se zabývá plánováním.  
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Rámcová směrnice o odpadech stanoví pro plán pro nakládání s odpady řadu 
požadavků, přičemž i několik dalších směrnic EU uvádí určité prvky, které 
tento plán musí obsahovat. Evropský právní základ podrobněji popisuje 
kapitola 2. 
 
Vnitrostátní plán pro nakládání s odpady bude mít často spíše strategický 
charakter, ačkoli bude obsahovat i určité cíle, zatímco regionální/místní plány 
budou více orientované na konkrétní činnost - v daném případě se bude 
jednat o operační plány s podrobnými popisy stávajících sběrných systémů, 
zpracovatelských závodů atd.  
 
Vnitrostátní strategie/plány nebo regionální/místní plány pro nakládání s 
odpady však mohou zahrnovat i rozsáhlejší opatření, záleží na vnitrostátních 
právních předpisech a uplatňované odpadové politice v daném regionu či 
místě. 
 
Níže uvedený rámeček 1.1 uvádí příklady prvků, které by mohly plán pro 
nakládání s odpady tvořit. Je však třeba poznamenat, že je možné tento plán 
strukturovat i jinak.  
 
Rámeček 1.1 Prvky plánu pro nakládání s odpady 
 

Souvislosti  
1. Problematika odpadu obecně 
2. Právní předpisy EU   
3. Vnitrostátní právní předpisy 
4. Popis vnitrostátní odpadové politiky a obecné zásady 
5. Popis cílů stanovených v rámci konkrétních oblastí 
6. Přínos procesu konzultace 

 
Současný stav  

1. Množství odpadu, např. 
a) odpadové toky 
b) zdroje odpadu 
c) alternativy nakládání s odpady 

2. Svoz a zpracování odpadu 
3. Ekonomika a financování 
4. Hodnocení dříve stanovených cílů  

 
Plánování 

1. Předpoklady pro plánování 
2. Stanovení cílů, např. pro  

a) odpadové toky 
b) zdroje odpadu 
c) alternativy nakládání s odpady 

3. Akční plán, včetně opatření pro dosažení cílů 
a) systémy sběru odpadu 
b) zařízení pro nakládání s odpady 
c) odpovědnosti 
d) ekonomika a financování 

 
 
1.4 Proces plánování a konzultace veřejnosti 

Proces plánování nakládání s odpady probíhá cyklicky, v zásadě se tedy 
jedná o průběžný proces, v jehož rámci je v pravidelných intervalech 
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prováděna revize plánu nebo strategie. Tento proces je možné rozdělit do 
následujících šesti fází: obecné úvahy, současný stav, plánování, proces 
konzultace, implementace a revize plánu. Proces plánování znázorňuje 
obrázek 1.1.  
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Obrázek 1.1 Proces plánování 
 
 
Obecné úvahy a souvislosti 
Výchozím bodem celého procesu je iniciativa k vytvoření plánu pro nakládání 
s odpady, přičemž se shromáždí veškeré předpoklady. V této fázi se stanoví 
doba plánování a vyjasní se i všechny ostatní meze plánovacího rámce. 
Důležitým bodem je v dané souvislosti role veřejnosti, která by se měla na 
procesu plánování podílet. Vytvoří se harmonogramy a pracovní návrhy pro 
přípravu plánu, přičemž se bere ohled i na jiné plány, jako je např. územní či 
energetické plánování. Obecné úvahy blíže představuje kapitola 3 tohoto 
dokumentu.  
 
Část zabývající se souvislostmi plánu pro nakládání s odpady zahrnuje úvahy 
týkající se zásad EU pro nakládání s odpady, stejně jako stávajících a nově 
očekávaných směrnic EU. Právním rámcem EU se zabývá kapitola 2. 
 
Současný stav 
V této fázi se shrnou všechny údaje a informace o stávající situaci v oblasti 
nakládání s odpady a provede se jejich analýza. Poté se vyhodnotí současný 
systém a určí se, kde byly zjištěny problémy a jak by bylo možné je vyřešit. 
Otázky, které je v této fázi třeba zodpovědět jsou: je stávající systém v 
souladu s cíly, které byly vytyčeny a je možné je očekávat i v budoucnu 
(např. ze strany EU)? Pokud ne, jakým způsobem je možné tento systém 
zlepšit? Současným stavem se dále zabývá kapitola 4.  
 
Plánování 
Plánování se připravuje na základě požadavků právních předpisů platných v 
EU a jednotlivých členských státech, na základě součastného stavu a také 
příslušných předpokladů týkajících se plánování budoucího vývoje. Ústředním 
prvkem je stanovení politických cílů, např. pro odpadové toky nebo metody 
zpracování odpadu, které jsou považovány za prioritní, a vytvoření ukazatelů 
pro monitorování míry naplnění stanovených cílů. Dalším významným 
prvkem je posouzení toho, jak by bylo možné těchto cílů dosáhnout co 

Obecné úvahy & 
souvislosti 

Revize plánu

Konzultace  

Konzultace  

Konzultace 

Implementace 

Plánování 

Současný stav 
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nejúčinněji. Z tohoto důvodu hraje výběr opatření a nástrojů důležitou roli 
pro implementaci plánu či strategie. Plánováním se zabývá kapitola 5.  
 
Proces konzultace 
Na definování budoucích systémů pro nakládání s odpady by se měla podílet 
také veřejnost. Fázi konzultace je proto třeba zahrnout do procesu plánování 
ještě před přijetím konečné verze plánu pro nakládání s odpady a s ním 
souvisejících iniciativ.  
 
Konzultace veřejnosti je možné realizovat v různých etapách procesu 
plánování. Může být např. provedena formou úvodní schůzky před zahájením 
fáze týkající se současného stavu, která kompetentním orgánům umožní 
seznámit se s myšlenkami a příspěvky vybraných zástupců zainteresovaných 
stran a široké veřejnosti. Konzultace je případně možné zařadit i těsně před 
fázi plánování, když už byly zjištěny případné problémy a možná řešení.   
 
Při přípravě vnitrostátního plánu pro nakládání s odpady je veřejnost do 
procesu konzultace v praxi často zahrnuta, až když je k dispozici první návrh 
plánu. Fáze konzultace může být v daném případě navíc velmi omezena – 
návrh plánu je například pouze zaslán vybraným zástupcům 
zainteresovaných stran (politické strany, průmyslové organizace z odvětví 
nakládání s odpady, spotřebitelé a organizace na ochranu životního 
prostředí, nevládní organizace atd.), kteří se mají k věci písemně vyjádřit.  
 
Příprava regionálního/místního plánu pro nakládání s odpady často zahrnuje 
rozsáhlejší fázi konzultace, v jejímž rámci jsou organizovány veřejné 
schůzky, rozdávány informační letáky a pomocí internetu zveřejňovány 
informace týkající se daného plánu. Konzultace veřejnosti a účastníci 
procesu plánování jsou blíže představeni v kapitola 3.2.  
 
Implementace 
Po přijetí plánu pro nakládání s odpady je jeho zaměření realizováno buď 
prostřednictvím právních předpisů a nařízení, na základě jednání se zástupci 
odvětví průmyslu nebo informováním široké veřejnosti. Procesem 
implementace plánu/strategie nakládání s odpady se tyto pokyny dále 
nezabývají.   
 
Revize plánu 
S dostatečným předstihem před koncem plánovacího období je dán pokyn k 
provedení revize plánu. Na začátku nového plánovacího období se zopakuje 
proces popsaný na obrázku 1.1.  
 
Nejprve se shromáždí všechny předpoklady a v průběhu vytváření nové 
zprávy o současném stavu se podrobně analyzují výsledky předchozího 
plánu. Mezi významné otázky v dané souvislosti mimo jiné patří: Jakých cílů 
bylo dosaženo? Které činnosti nebyly realizovány nebo neměly kýžený efekt? 
Měla některá z iniciativ nečekaný dopad na jiná odvětví?  
 
Na pozadí nové zprávy o současném stavu, jakýchkoli nových politických cílů 
či jiných požadavků, např. ze strany EU, se připravuje další plán pro 
nakládání s odpady.  
 
Revizí plánu se tyto pokyny již podrobněji nezabývají.  
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2 Právní rámec 
 
 
Tato kapitola představuje evropský právní rámec pro plánování nakládání s 
odpady. Důraz se klade především na tři směrnice, které stanoví povinnost 
plánovat (směrnice o odpadech, směrnice o nebezpečných odpadech a 
směrnice o obalech a obalových odpadech). Poté jsou zde představeny 
některé možné prvky, jež mohou být začleněny do plánu pro nakládání s 
odpady.  
 
2.1 Právní předpisy o odpadech 

Níže uvedený obrázek 2.1 obsahuje seznam platných směrnic EU týkajících 
se odpadu.  
 
  Právní rámec pro odpady   

Zvláštní odpadové toky  
Směrnice o odpadech 
(75/442/EHS)  
 

Zařízení na zpracování a 
odstraňování odpadu 

Nakládání s odpadními 
oleji (75/439/EHS) 
 
Odpady z průmyslu oxidu 
titaničitého  
(78/176/EHS) 

 Směrnice o 
nebezpečných odpadech 
(91/689/EHS) 

Spalování komunálního 
odpadu 
(89/429/EHS & 89/369/EHS) 
Spalování nebezpečných 
odpadů  
(94/67/ES) 

Kaly z čistíren odpadních 
vod 
(86/278/EHS) 

 
Spalování odpadů 
(2000/76/ES) 
(zrušuje 3 výše uvedené 
směrnice) 

Baterie a akumulátory 
(91/157/EHS) 

 
Skladování odpadu 
(99/31/ES) 

Obaly a obalové odpady 
(94/62/ES) 
Odstraňování 
polychlorovaných 
bifenylů a 
polychlorovaných 
terfenylů (PCB/PCT) 
(96/59/ES) 

 

 

Integrovaná prevence a 
omezování znečištění 
(96/61/ES) 
(pokrývá některé činnosti 
pro využití a odstraňování) 

Vozidla s ukončenou 
životností 
(2000/53/ES) 

 Přeprava, dovoz a vývoz   

Přístavní zařízení pro 
příjem lodního odpadu  
(2000/59/ES) 

 

Odpadní elektrická a 
elektronická zařízení 
(2000/95/ES a 2000/95/ES) 

 

 
Dozor nad přeshraniční 
přepravou odpadů 
(nařízení 259/93) 

 
Obr. 2.1 Přehled směrnic EU týkajících se odpadu 
 
 
Tyto směrnice jsou rozděleny do čtyř skupin, přičemž směrnice o odpadech  
(75/442/EHS) tvoří celkový „rámec” příslušných nařízení EU. Tato směrnice 
stanoví požadavky pro všechny typy odpadu, pokud tyto odpady zvlášť 
neupravují jiné směrnice. Druhou částí právního rámce pro odpady je 
směrnice o nebezpečných odpadech, která se zabývá otázkou nakládání s 
nebezpečnými odpady, jejich využitím a správným odstraňováním.    
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Vedle rámcové směrnice o odpadech existuje celá řada jiných směrnic, které 
upravují zvláštní odpadové toky. Patří mezi ně odpady z oxidu titaničitého, 
obaly a obalové odpady, odpadní oleje, polychlorované bifenyly a 
polychlorované terfenyly (PCB/PCT), baterie a akumulátory, kaly z čistíren 
odpadních vod, vozidla s ukončenou životností, odpadní elektrická a 
elektronická zařízení  a také přístavní zařízení pro příjem lodního odpadu a 
zbytků lodního nákladu. 
Skupina směrnic upravuje také způsoby zpracování odpadu: spalování 
komunálního a nebezpečného odpadu a odstraňování odpadu skládkováním. 
Pro určité způsoby nakládání s odpady se v rámci směrnice Rady 96/61/ES o 
integrované prevenci a omezování znečištění vyžaduje zvláštní povolení. 
 
Nařízení Rady 259/93 upravuje přeshraniční přepravu odpadů.  
 
Rámcová směrnice o odpadech 
Povinnost členských států vypracovat plán pro nakládání s odpady stanovuje 
směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech1.  
 
Tento právní předpis se vztahuje na jakoukoli látku nebo předmět, které 
držitel odstraňuje, zamýšlí odstranit nebo se od něho vyžaduje, aby je 
odstranil. Obecně se tedy vztahuje na všechny typy odpadu (příloha I). 
Nevztahuje se na plynné emise a některé kategorie odpadu (např. 
radioaktivní odpad, těžební odpad, těla mrtvých zvířat a zemědělský odpad, 
odpadní vody), pokud jsou předmětem zvláštních pravidel Společenství (čl. 2 
odst. 1). 
 
Hlavní cíle stanovené v článcích 3, 4 a 5 jsou:  
• zejména prevence nebo snížení produkce odpadu a jejího škodlivého 

dopadu a využití odpadů pomocí recyklace, opakovaného použití nebo 
rekultivace či prostřednictvím jiného procesu, s cílem získat druhotné 
suroviny nebo použít odpad jako zdroj energie. Je třeba, aby členské 
státy informovaly Komisi o všech opatřeních, která hodlají přijmout pro 
dosažení těchto cílů.  

• Je třeba, aby členské státy přijaly nezbytná opatření s cílem zajistit, aby 
odpad byl využíván nebo odstraňován tak, aby neohrožoval lidské zdraví, 
za použití procesů a metod, které nepoškozují životní prostředí. Členské 
státy by rovněž měly přijmout opatření, která by zakazovala svévolné 
vyhazování, vysypávání nebo nekontrolované odstraňování odpadu.  

• Je třeba, aby členské státy přijaly vhodná opatření, ve spolupráci s 
jinými členskými státy, je-li to v daném případě nutné nebo vhodné, s 
cílem vytvořit integrovanou a úměrnou síť zařízení na odstraňování 
odpadu, přičemž je třeba vzít v úvahu nejlepší dostupnou technologii a 
vyhnout se nadměrným nákladům. Tato síť musí Společenství jako celku 
umožnit soběstačnost při odstraňování odpadu a členským státům 
sledovat tento cíl také jednotlivě, přičemž je třeba vzít v úvahu i 
zeměpisné souvislosti nebo potřebu specializovaného zařízení pro určité 
typy odpadu.  

 
Dle článku 7 se od příslušného orgánu vyžaduje, aby vypracoval plán pro 
nakládání s odpady, který se bude týkat především:  
• druhu, množství a původu odpadu, který se má využít nebo odstranit,  
• obecných technických požadavků,  
• jakýchkoli zvláštních opatření pro jednotlivé odpady,  
• vhodných lokalit nebo závodů na odstraňování odpadu. 
                                                
1 Směrnice je pozměněna: směrnicí Rady 91/156/EHS ze dne 18. března 1991; 
směrnicí Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991; rozhodnutím Komise 96/350/ES 
ze dne 24. května 1996 a směrnicí Rady 96/59/ES ze dne 16. září 1996.  
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Tyto plány mohou zahrnovat například:  
• fyzické nebo právnické osoby, které jsou oprávněny nakládat s 

odpadem,  
• odhadované náklady na činnosti související s využíváním a 

odstraňováním odpadu,  
• vhodná opatření na podporu racionalizace sběru, třídění a zpracování 

odpadu.  
 
Jiné právní předpisy EU obsahující rovněž ustanovení týkající se 
plánování v oblasti odpadu 
Kromě obecného požadavku vytvořit plánování nakládání s odpady směrnice 
o nebezpečných odpadech vyžaduje, aby členské státy vypracovaly zvláštní 
plány pro nebezpečný odpad. Směrnice o obalech a obalových odpadech od 
členských států navíc vyžaduje, aby do plánů pro nakládání s odpady 
zahrnuly zvláštní kapitolu týkající se nakládání s obaly a obalovými odpady.  
 
Příslušné právní předpisy představuje tabulka 1.  
 
Tabulka 1. Směrnice, které stanoví povinnost plánovat  
Směrnice 75/442/EHS 
ze dne 15. července 
1975 o odpadech 

Článek 7  
Pro dosažení cílů uvedených v článcích 3, 4 a 5 by se na 
příslušném orgánu nebo příslušných orgánech uvedených v 
článku 6 mělo vyžadovat, aby co nejdříve vypracovaly 
jeden či více plánů pro nakládání s odpady. 

Směrnice 91/689/EHS 
ze dne 12. prosince 
1991 o nebezpečných 
odpadech  

Článek 6  

1. Dle článku 7 směrnice 75/442/EHS mají příslušné orgány 
povinnost vypracovat buď samostatně nebo v rámci svých 
celkových plánů pro nakládání s odpady plány pro 
nakládání s nebezpečnými odpady a tyto plány zveřejnit. 
2. Komise tyto plány, a zejména metody odstranění a 
využití, porovná a dané informace zpřístupní příslušným 
orgánům členských států, které o to požádají. 
 

Směrnice 94/62/ES ze 
dne 15. prosince 1994 
o obalech a obalových 
odpadech  

Článek 14 
Plány pro nakládání s odpady. Následkem cílů a opatření 
uvedených v této směrnici musejí členské státy do plánů 
pro nakládání s odpady vyžadovaných dle článku 17 
směrnice 75/442/EHS zahrnout zvláštní kapitolu o 
nakládání s obaly a obalovými odpady, včetně opatření 
přijatých dle článků 4 a 5. 
 
Článek 4 
Prevence. Členské státy musejí zajistit, aby byla kromě 
opatření pro prevenci tvorby obalových odpadů přijatých v 
souladu s článkem 9 implementována i jiná preventivní 
opatření. Tato jiná opatření mohou být realizována formou 
národních programů nebo podobných činností, případně po 
konzultaci s hospodářskými subjekty, a navržena tak, aby 
těžila z výhod mnoha iniciativ realizovaných v členských 
státech, co se týče prevence. Tato opatření musejí být v 
souladu s cíly této směrnice definovanými v čl. 1. 
Členské státy by měly podporovat systém opakovaného 
použití obalů, které mohou být v souladu se Smlouvou 
opakovaně použity způsobem příznivým pro životní 
prostředí. 

Pozn.: Text psaný kurzívou je citován ze směrnic. Přesné znění směrnic lze nalézt v platných 
právních předpisech. Uvedené informace slouží pouze jako přehled.  
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Tyto směrnice doplňuje skupina směrnic, jejichž cílem je upravovat zvláštní 
odpadové toky. Ustanovení těchto směrnic, která se týkají plánování 
nakládání s odpady, jsou shrnuty v tabulce.   
Tabulka 2. Jiné právní předpisy EU, které mohou být začleněny do 
procesu plánování nakládání s odpady 
Směrnice 78/176/EHS 
ze dne 20. února 1978 
o odpadech z průmyslu 
oxidu titaničitého 

Článek 9 
Členské státy vypracují programy na postupné snižování 
s cílem úplného vyloučení znečišťování způsobovaného 
odpady ze stávajících průmyslových zařízení. 
Tyto programy: 
 ...stanoví obecné cíle pro snižování znečištění 

kapalným, pevným a plynným odpadem,..  
 …zahrnou dílčí cíle.  
 ...budou obsahovat údaje o stavu příslušné oblasti 

životního prostředí, o opatřeních ke snižování 
znečišťování a o metodách zpracování odpadů, které 
vznikají přímo během výrobních postupů. 

 ...budou zaslány Komisi. 

Směrnice 75/439/EHS 
ze dne 16. června 1975 
o nakládání s 
odpadními oleji 
 

Článek 2 
Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění 
bezpečného sběru odpadních olejů a nakládání s nimi, aniž 
by došlo ke škodám na životním prostření nebo škodám 
způsobeným člověku, kterým bylo možné zabránit.  
Článek 3 
Tam, kde to technická, ekonomická a organizační omezení 
dovolí, členské státy přijmou opatření nezbytná pro 
zajištění toho, aby při nakládání s odpadními oleji byla 
dána přednost zpracování regenerací. 
Článek 7 
Členské státy informují Komisi o opatřeních přijatých pro 
regeneraci odpadních olejů. 

Směrnice 96/59/ES ze 
dne 16. září 1996 o 
odstraňování 
polychlorovaných 
bifenylů a 
polychlorovaných 
terfenylů (PCB/PCT) 

Článek 11 
1. Členské státy vypracují ...: 

 plány dekontaminace a/nebo odstranění zařízení 
zanesených v inventurách a PCB v nich obsažených; 

 hlavní zásady pro sběr a následné odstranění 
zařízení... 

Členské státy neprodleně sdělí tyto plány a hlavní zásady 
Komisi.  

Směrnice 91/157/EHS 
ze dne 18. března 1991 
o bateriích 
a akumulátorech 
obsahujících určité 
nebezpečné látky 

 

Článek 6 
Členské státy vypracují programy určené k dosažení těchto 
cílů: 

 snížení obsahu těžkých kovů v bateriích 
a akumulátorech, 

 podpora uvádění na trh baterií a akumulátorů, které 
obsahují menší množství nebezpečných látek a/nebo 
méně znečišťující látky, 

 postupné omezování výskytu upotřebených baterií 
a akumulátorů v domovním odpadu, 

 podpora výzkumu zaměřeného na snižování obsahu 
nebezpečných látek a přednostní používání méně 
znečišťujících náhradních látek v bateriích 
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a akumulátorech a podpora výzkumu metod recyklace, 

 oddělené odstraňování upotřebených baterií 
a akumulátorů... 

...Tyto programy musí být pravidelně, nejméně každé čtyři 
roky, přezkoumány a aktualizovány, zejména z hlediska 
technického pokroku a hospodářské i environmentální 
situace. Pozměněné programy musí být v přiměřené lhůtě 
sděleny Komisi. 

Směrnice 99/31/ES ze 
dne 26. dubna o 
skládkování odpadu 
 

Článek 5 
 Členské státy vytvoří národní strategii pro snížení 

množství biologicky rozložitelných odpadů odvážených 
na skládky … a tuto strategii oznámí Komisi. 

 Tato strategie musí obsahovat opatření pro dosažení 
cílů uvedených v odstavci 2 [této směrnice], zejména 
pomocí recyklace, kompostování, produkce bioplynu 
nebo obnovou materiálů/energie. 

 Národní strategie musí zaručit dosažení cílů 
obsažených v této směrnici.  

Pozn.: Text psaný kurzívou je citován ze směrnic.   
 
 
2.2 Zásady EU pro nakládání s odpady 

Zásady stanovené rámcovou směrnicí o odpadech 75/442/EHS a strategií EU 
pro nakládání s odpady2 hrají v rámci procesu plánování velmi významnou 
roli a mohou být shrnuty následujícím způsobem: 
 
• Zajistit ochranu přírody a zdrojů; produkci odpadu je třeba  

minimalizovat a tam, kde je to možné, zcela vyloučit (zásada prevence). 
• Zajistit snížení negativních dopadů odpadu na lidské zdraví a životní 

prostředí; pomocí zásady prevence je třeba především snížit výskyt 
nebezpečných látek v odpadu.  

• Zajistit, aby ti, kdo produkují odpad a znečišťují životní prostředí, hradili 
veškeré náklady vyplývající z jejich činnosti, na základě zásady 
„znečišťovatel platí” a zásady odpovědnosti výrobce.  

• Zřízením integrované a přiměřené sítě zařízení na odstraňování odpadu 
založené na zásadě malé vzdálenosti a soběstačnosti zajistit přiměřenou 
infrastrukturu. 

 
Tyto zásady charakterizují i historický vývoj systému nakládání s odpady; 
původně tvořily největší prioritu aspekty infrastruktury, poté se přidaly 
aspekty lidského zdraví a životního prostředí a nakonec sem byly začleněny i 
otázky ochrany přírody a zdrojů. 
 
Rámcová směrnice o odpadech definuje různé formy nakládání s odpady. 
Rozlišuje mezi využitím (formy zpracování, které zajišťují použití odpadu 
jako zdroje, jako je recyklace nebo spalování se získáváním energie) a 
odstraňováním (formy odstraňování odpadu, kde zdroje v odpadu nejsou 
využity, jako je spalování bez získávání energie nebo skládkování). 
 
Hierarchii postupů, ke kterým dochází při nakládání s odpady, stanovuje 
směrnice 75/442/ES a  Strategie EU pro nakládání s odpady, kde je nejvyšší 
prioritou prevence odpadu; poté následuje recyklace a jiné typy využití 
                                                
2 Sdělení Komise o revizi strategie Společenství pro nakládání s odpady KOM(96) 399 
v konečném znění. Rezoluce Rady ze dne 24. února 1997 o strategii Společenství pro 
nakládání s odpady. 
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odpadu. Optimální, konečné odstranění odpadu se nachází na samém konci 
této hierarchie. 
 
Strategie EU také zdůrazňuje potřebu:  
 omezit přepravu odpadu a zlepšit ustanovení upravující přepravu 

odpadu, 
 nových a lepších nástrojů pro nakládání s odpady, jako jsou: 

− regulační a ekonomické nástroje, 
− spolehlivé a srovnatelné statistiky o odpadu; 
− plány pro nakládání s odpady; 
− efektivní prosazování právních předpisů.  

 
Toto jsou strategické nástroje pro dosažení cílů rámcové směrnice o 
odpadech. 
 
Zbytek této kapitoly se zabývá hierarchií odpadu a cíli týkajícími se zvláštních 
odpadových toků.  
 
Prevence odpadu nabývá jako strategický prvek evropské odpadové 
politiky na významu. Je jasné, že produkce odpadu v Evropě každým rokem 
stoupá a roste rychleji než ekonomika. Protože je snaha zajistit hospodářský 
růst a prosperitu jedním z hlavních cílů EU, je nezbytné odstranit přímou 
spojitost mezi hospodářským růstem a produkcí odpadu. 
 
Iniciativy zabývající se prevencí odpadu se v rámci kampaní pro zvyšování 
povědomí o problému obracejí jak na odvětví průmyslu, kde podporují 
používání "čisté" technologie, tak i na školy, jednotlivé domácnosti atd. 
 
Vzhledem k tomu, že je prevence mezi zásadami EU v oblasti nakládání s 
odpady největší prioritou, je třeba vyvinout iniciativu ke snížení množství 
produkovaného odpadu. V dané souvislosti se často běžně používají dva 
termíny: „prevence odpadu” a „minimalizace odpadu”.  
 
Na konferenci OECD3 byla odsouhlasena definice termínů minimalizace a 
prevence odpadu. Jak vyplývá i z níže uvedené tabulky, je minimalizace 
odpadu širší pojem než prevence. Prevence odpadu zahrnuje ‚prevenci’, 
‚omezení u zdroje’ a ‚opakované použití produktů’, zatímco minimalizace 
odpadu zahrnuje také opatření pro nakládání s odpady‚ jako je zlepšení 
kvality’ (např. snížení obsahu nebezpečných látek) a ‚recyklace’.  
 
Obr. 2.2. Definice prevence a minimalizace odpadu stanovené podle 
OECD 
Preventivní opatření Opatření pro nakládání s odpady 

Prevence Omezení u 
zdroje 

Opakované 
použití 
produktů 

Zlepšení 
kvality 

Recyklace Získávání 
energie 

Předběžná 
úprava 

Minimalizace odpadu   

 
 
Evropská odpadová politika klade důraz na rozvoj opatření, jako je:  
 podpora čistých technologií a produktů,  
 snížení nebezpečnosti odpadů,  

                                                
3 „Tvorba základu společného porozumění v otázce minimalizace odpadu”, seminář 
OECD pořádaný v říjnu 1996 v Berlíně. 
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 stanovení technických standardů a pokud možno i pravidel platných v 
celém Společenství, s cílem omezit výskyt určitých nebezpečných látek v 
produktech,  

 podpora schémat opakovaného použití a recyklace,  
 vhodné použití ekonomických nástrojů,  
 ekologické rozvahy,  
 schémata ekologických auditů,  
 analýza životnosti,  
 kroky podnikané za účelem informování a vzdělávání spotřebitelů; rozvoj 

systému ekologických známek na produktech. 
 
Rámeček 2.1 Průvodce správnými postupy pro minimalizaci odpadu 
 
Agentura životního prostředí pro Anglii a Wales publikovala Průvodce správnými 
postupy pro minimalizaci odpadu. Tento průvodce je užitečný pro malé a střední 
podniky při sestavování jejich programu minimalizace odpadu. Krok za krokem 
provází procesem snižování objemu odpadu, přičemž nabízí celou řadu praktických a 
ověřených řešení.  
 
Průvodce je k dispozici na:  
http://www.environment-agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

 
 
Využití odpadu přispívá k zužitkování zdrojů obsažených v odpadu a k 
úspoře původních surovin.  
 
Některé směrnice Evropské unie zahrnují zvláštní cíle týkající se využití 
odpadu, recyklace a opakovaného použití. Jedná se o směrnici o obalech a 
obalových odpadech, směrnici o nakládání s vozidly s ukončenou životností a 
směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Cíle stanovené 
v každé z těchto směrnic jsou uvedeny níže. 
 
Tabulka 3. Směrnice o obalech a obalových odpadech: stávající a 
nově navrhované cíle 
Dle hmotnosti Cíle dle 94/62/ES Nově navrhované cíle* 

Celkové cíle týkající se 
využití odpadu 

min. 50%, max. 65% min. 60% 

Celkové cíle týkající se 
recyklace odpadu 

min. 25%, max. 45% min. 55%, max. 80% 

Cíle týkající se recyklace jednotlivých materiálů:  

 - Sklo  15% 60% 

 - Papír/karton 15% 60% 

 - Kovy 15% 50% 

 - Umělá hmota 15% 22.5% 

 - Dřevo - 15% 

Lhůta pro dosažení cílů 30. červen 2001 31. prosinec 2008 
* Zdroj: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, která pozměňuje směrnici 94/62/ES o 
obalech a obalových odpadech  (KOM (2001) 729 v konečném znění) – Společný postoj přijatý 
Radou dne 6. března 2003 (Úř. věst. C107 E, 6. 5. 2003, s. 17). Nově navrhované cíle jsou 
předmětem úpravy v kontextu probíhajícího legislativního procesu, který je možné sledovat na 
http://europa.eu.int/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=170079#348577. 
 
Tabulka 4. Směrnice o nakládání s vozidly s ukončenou životností: 
cíle 
 Míra 

opakovaného 
Míra 
opakovaného 
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použití a využití 
odpadu 

použití a 
recyklace 

Rok 2006: na průměrnou hmotnost vozidla 
a rok 

85% 80% 

Rok 2015: na průměrnou hmotnost vozidla 
a rok 

95% 85% 

Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s 
ukončenou životností 

 
Jedním z cílů směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 
je, že musí být nejpozději v roce 2006 dosažena minimální míra odděleně 
nasbíraných odpadních elektrických a elektronických zařízení na obyvatele za 
rok ve výši průměrně 4 kilogramů. Směrnice rovněž vyžaduje, aby výrobci 
vytvořili systémy na využití a recyklaci odpadních elektrických a 
elektronických zařízení, buď společně nebo každý zvlášť. Je odpovědností 
výrobců, aby bylo cílů týkajících se využití a recyklace dosaženo. 
 
Tabulka 5. Směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních  
 Minimální míra 

využití 
Minimální míra 
opakovaného 
použití a 
recyklace 
součástek, 
materiálu a 
látek 

Velké domácí spotřebiče a automatická 
výstupní zařízení, dle průměrné váhy 
jednoho spotřebiče 

80 % 75 % 

Počítačové a telekomunikační vybavení a 
vybavení spotřebitelů, dle váhy spotřebičů 

75 % 65 % 

Malé domácí spotřebiče; osvětlení; 
elektrické a elektronické nářadí; hračky, 
sportovní vybavení a vybavení pro  volný 
čas; monitorovací nástroje a nástroje na 
řízení, dle průměrné váhy jednoho 
spotřebiče 

70 % 50 % 

Plynové výbojky, dle váhy výbojek - 80 % 
Lhůta pro dosažení cílů 31. prosinec 2006 
Zdroj: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/ES ze dne 27. ledna 2003 o odpadních 
elektrických a elektronických zařízeních - společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a 
Komise týkající se článku 9. 
 
 
Skládkování se v rámci hierarchie odpadu nachází na nejnižší úrovni, 
neboť zde zcela chybí využití zdrojů, které odpad obsahuje. Zůstává však 
nejběžnější metodou zpracování odpadu v Evropské unii.  
 
Skládky mají na životní prostředí několikanásobný dopad. Prostřednictvím 
výparů methanu podporují skleníkový efekt a tam, kde neexistuje systém 
izolace, výluhy poškozují spodní vodu. Skládky navíc produkují zápach a i 
jinak představují pro své bezprostřední okolí nepříjemnou zátěž.  
 
Existuje proto vícero důvodů, proč se směrnice o skládkování odpadu 
(99/31/ES) snaží snížit množství biologicky rozložitelného komunálního 
odpadu odváženého na skládky. Do roku 2016 by tak mělo dojít ke snížení 
množství biologicky rozložitelného odpadu na skládkách o 35 % celkové 
váhy vyprodukované v roce 1995. V roce 2016 by to v EU znamenalo snížení 
množství skládkovaného, biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
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přibližně o 70 milionů tun4 za předpokladu, že se celkové množství nebude 
zvyšovat.  
 
Tabulka 6. Biologicky rozložitelný komunální odpad: cíle snížit 
množství skládkovaného odpadu 
Lhůta pro dosažení 
cíle 

Na základě biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
vyprodukovaného v roce 19951 musí být množství 
skládkovaného biologicky rozložitelného komunálního odpadu 
sníženo na:  

16. červenec 2006 75 % 

16. červenec 2009 50 % 

16. červenec 2016 35 % 
Pozn. 1: nebo nejbližší rok před rokem 1995, pro který jsou k dispozici standardizované údaje 
Eurostatu. Zdroj: Směrnice Rady 99/31/ES ze dne 26. dubna o skládkování odpadu. 
 
 
Členské státy, které v roce 1995 (nebo v nejbližším roce před rokem 1995, 
pro který jsou k dispozici standardizované údaje Eurostatu) vyvážely více než 
80 % shromážděného komunálního odpadu na skládky, mohou dosažení 
těchto cílů odložit o nejvýše čtyři roky.   
 
Rámeček 2.2 Příklad: Snížení množství skládkovaného odpadu 
 
V Nizozemsku vstoupil v roce 1995 v platnost úřední předpis o odpadech (zákaz 
skládkování). Tento předpis zakazuje skládkování odpadu, který může být 
recyklován/opakovaně použit nebo spálen se získáním energie. Zákaz se vztahuje na 
odpad z domácností, papír a karton, organický odpad z domácností a obaly. Od roku  
1997 se zákaz vztahuje také na dřevěný odpad. Krom toho zde existuje vysoký 
poplatek za skládkování opakovaně použitelného či spalitelného odpadu. Ačkoli 
množství odpadu z domácností v období od roku 1995 do roku 1998 stouplo o  
13,4 %, množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu odváženého na 
skládky kleslo o více než 50 %. V roce 1998 bylo na skládky vyváženo pouze 13,1 % 
biologicky rozložitelného odpadu z domácností.   
 
Více informací naleznete na: 
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 

 
 
2.3 Jiné související právní předpisy 

Kromě právních předpisů, které se přímo dotýkají otázky nakládání s 
odpady, by proces plánování nakládání s odpady měl brát ohled také na 
řadu dalších souvisejících směrnic, které mohou ovlivňovat rozhodnutí, 
zvlášť co se týče umístění a provozu závodů na nakládání s odpady. Jedná 
se zejména o: 
 
• rámcovou směrnici 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti vodní politiky; 
• směrnici 85/337/EHS, ve znění směrnice 97/11/ES o posuzování vlivů 

některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí; 
• směrnici 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na 

životní prostředí (podrobněji popsána níže v kapitole 3.3); 
• směrnici 92/43/EHS o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin. 

                                                
4 Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Evropě, tematická zpráva Evropské 
agentury pro životní prostředí č. 15/2001; tabulka 6, údaje o biologicky rozložitelném 
odpadu za rok 1995. http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en.  
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3 Obecné úvahy při navrhování plánu pro 
nakládání s odpady 

 
 
 
Potřeba vypracovat plán pro nakládání s odpady vyžaduje politickou podporu 
a porozumění. Pokud takový plán již existuje, je možná potřeba provést jeho 
revizi. Pokud má být ale první plán pro nakládání s odpady teprve vytvořen, 
je velmi důležité, aby politická sféra přijala potřebu jeho existence a 
vyhradila dostatečné množství prostředků na realizaci. Proto se doporučuje 
vytvořit nejprve politické východisko, aby bylo možné na plánu pro nakládání 
s odpady pracovat.  
 
Politické východisko by mělo zahrnovat odpovědi na následující otázky: 
 Proč je nutné vypracovat plán pro nakládání s odpady? 
 Jaký je rozsah tohoto plánu? 
 Kdo se bude na přípravě plánu podílet? 
 Jaký je časový plán pro dokončení tohoto plánu 
 Jaký je vztah mezi tímto a jinými plány?  

 
3.1 Vymezení rozsahu plánu  

Před zahájením plánování je nutné vymezit rozsah plánu.  
 
To zahrnuje úvahy o následujících otázkách:  
• Jaké má plán zeměpisné pokrytí? Národní, regionální nebo místní?  
• Jaké odpadové toky bude plán zahrnovat? Veškerý odpad, komunální 

odpad, nebezpečný odpad, obalový  nebo jiný odpad?  
• Jaká odvětví bude plán zahrnovat?  
• Jaký je časový horizont plánu? Např. 3, 5 nebo 10 let?  
 
Odpadové toky a odvětví, které je třeba do plánu zahrnout 
Úvahy o odpadových tocích, které je třeba do plánu zahrnout, by měly 
přinést informace o zdrojích, tocích a množství produkovaného odpadu, o 
jeho současném sběru, přepravě a zpracování a také o tom, jak se tyto 
faktory mohou v budoucnosti změnit. Velmi důležité je jasné vymezení 
odpadových toků. Krom toho je třeba jasně definovat priority, které byly 
jednotlivým odpadovým tokům přiřazeny.  
 
Rozhodnutí o tom, které odpadové toky bude plán zahrnovat, mohou ovlivnit 
také sféru dotčených hospodářských odvětví. Ve většině zemí místní orgány 
zodpovídají pouze za nakládání s komunálním odpadem. Jinde však mohou 
nakládat i s průmyslovým odpadem, případně jsou pověřeny postarat se o 
veškerý odpad.  
 
Časový horizont plánu pro nakládání s odpady 
Časový horizont plánu závisí na celé řadě faktorů. Ve snaze reflektovat tuto 
skutečnost se plán může skládat ze dvou částí: z části 1, která se bude 
zabývat okamžitými řešeními, a z části 2, která se bude věnovat dlouhodobé 
perspektivě.   
 
Část zabývající se dlouhodobou perspektivou je nutná z toho důvodu, že je 
možné očekávat nezanedbatelné potíže při nalézání vhodných lokalit pro 
umístění skládek či zařízení na zpracování odpadu ve městech nebo blízko 
nich. Značné úsilí je krom toho třeba věnovat výběru lokality, posouzení 
dopadu na životní prostředí a konzultaci veřejnosti, kvůli získání povolení pro 
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nové lokality. Zařízení na zpracování odpadu navíc představují velké 
investice s dlouhodobou návratností.   
 
Náklady na sběr odpadu mají spíše krátkodobý charakter a jsou méně 
investičně náročné. Významnější položky jsou s větší pravděpodobností 
předmětem smluv s dodavateli, jejichž platnost obvykle nepřesahuje pět let. 
 
Z praktického hlediska by měl být časový horizont plánu dostatečně dlouhý, 
aby bylo možné posoudit, zda se vytyčených cílů daří dosahovat. Z tohoto 
důvodu není praktické plán znovu posuzovat dříve, než uplyne lhůta alespoň 
tří let.  Časový horizont plánu může reflektovat i jiné úvahy související s 
děním na politické scéně, např. období mezi místními volbami.  
 
Pro revizi akční části odpadového plánu je proto vhodný časový horizont od 
tří do pěti let.  
 
3.2 Účastníci procesu plánování 

Na procesu plánování by se měli podílet i zástupci zúčastněných stran a širší 
veřejnost, čímž se zajistí, že odpadová politika obecně bude přijata, a rovněž 
se přispěje k dosažení jejích cílů. To je třeba učinit podle různých dotčených 
administrativních úrovní, s ohledem na kulturní tradice a politické 
uspořádání.  
 
V rámci obecných úvah při vytváření plánu pro nakládání s odpady je třeba 
vyjasnit, kdo se bude na jednotlivých fázích procesu plánování podílet a jak 
a kdy se politikové/administrativní pracovníci do procesu zapojí.  
 
Účast veřejnosti vyžaduje směrnice 2001/42/ES o strategickém posuzování 
vlivů na životní prostředí, která se na plány pro nakládání s odpady vztahuje 
(viz kapitola 3.3). Odpovídá to také úmluvě EHK/OSN o přístupu veřejnosti k 
informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí („Aarhuská úmluva”). Tuto úmluvu 
podepsalo 40 a ratifikovalo 22 zemí. Úmluvu, která vstoupila v platnost 30. 
října 2001, podepsala i Evropská unie a jejích 15 členských států.  
 

Rámeček 3.1 Cíl Aarhuské úmluvy 
 
Každá strana by měla zaručit práva na přístup veřejnosti k informacím, účast 
veřejnosti na rozhodování a přístup k právní ochraně v záležitostech životního 
prostředí v souladu s ustanoveními této úmluvy a přispět tak k ochraně práva 
každého člověka současných i budoucích generací na život v životním prostředí 
přiměřeném jeho zdraví a spokojenému životu. 
 
Plné znění úmluvy naleznete na: http://www.unece.org/env/pp/treatytext.htm 

 
 
Přístup k informacím o životním prostředí a účast veřejnosti 
Součástí implementace Aarhuské úmluvy v EU jsou nyní dvě související  
směrnice.  
 
Směrnice o přístupu veřejnosti k informacím z oblasti životního prostředí 
stanoví rámec pro orgány veřejné správy, jak nakládat s žádostmi o přístup 
k informacím z oblasti životního prostředí. Povoluje zpřístupnění těchto 
informací veřejnosti a určuje, co všechno tyto informace musí minimálně 
obsahovat. 
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Směrnice o účasti veřejnosti zavádí postup konzultace veřejnosti při 
vytváření plánů a programů v oblasti životního prostředí, včetně plánů pro 
nakládání s odpady. Upřesňuje, jaké informace je třeba dát veřejnosti za 
účelem konzultace k dispozici, a vyžaduje přiměřené časové rámce, které 
mají zaručit včasnou a efektivní účast veřejnosti na procesu rozhodování v 
otázkách životního prostředí. 
 
Rámeček 3.2  
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 
2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí, kterou se 
zrušuje směrnice Rady 90/313/EHS. 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_041/l_04120030214en00260032.pdf 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května  
2003 o účasti veřejnosti, co se týče vytváření některých plánů a programů 
z oblasti životního prostředí, kterou se s ohledem na účast veřejnosti a 
přístup k právní ochraně mění směrnice Rady 85/33/EHS a 96/61/ES 
 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/dat/2003/l_156/l_15620030625en00170024.pdf 
 
 
 
Kdo by se měl na procesu plánování podílet? 
Na procesu odpadového plánování by se mělo podílet široké spektrum 
zástupců zúčastněných stran, aby došlo k pokrytí všech důležitých aspektů. 
Mohou sem patřit:  
• zástupci politické a administrativní sféry (ministerstva, regionální orgány, 

obce) 
• odborníci na odpad  
• zástupci odvětví nakládání s odpady (sběr, recyklace, kompostování, 

bioplyn, spalování a skládkování) 
• průmysl, průmyslové a obchodní organizace 
• rady/asociace spotřebitelů 
• nevládní organizace.  
 
Na procesu plánování se však mohou podílet i jiné strany. 
 
Jakým způsobem by se měly zúčastněné osoby podílet? 
Minimálním požadavkem na účast veřejnosti je, aby jí byl předložen návrh 
plánu pro nakládání s odpady ke konzultaci. Ta může proběhnout formou 
písemné procedury, kdy návrh plánu obdrží jen strany, jichž se plán nejvíce 
týká (např. výše uvedené osoby a organizace), které pak mají určitou dobu 
na to, se k návrhu vyjádřit.  
 
Návrh plánu je rovněž možné zveřejnit na internetu, např. na radnicích či ve 
veřejných knihovnách. Přitom je možné vyzvat všechny občany k tomu, aby 
se k návrhu plánu vyjádřili.  
 
Propracovanějším řešením je sestavit poradní výbor a pracovní skupinu na 
vysoké úrovni.  
 
Účelem poradního výboru je celý proces plánování řídit a formou příspěvků o 
důležitých otázkách, jako je určení priorit odpadových toků či stanovení 
realistických cílů a opatření pro implementaci plánu, se podílet na tvorbě 
plánu pro nakládání s odpady. Poradnímu orgánu může být dokonce 
přisouzeno vlivnější postavení řídícího výboru. Měl by být tvořen zástupci 
příslušných orgánů (např. z oblasti životního prostředí, financí, energie a 
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průmyslu), zástupci místních/regionálních orgánů, zástupci odvětví nakládání 
s odpady a odvětví průmyslu a zástupci spotřebitelů a nevládních organizací.   
 
Pracovní skupina má zodpovídat za veškerou praktickou činnost týkající se 
sběru dat, přípravy analýz stávající situace, identifikace možných problémů, 
navrhování cílů, důsledků různých implementačních opatření atd., a 
samozřejmě připravovat návrh plánu pro nakládání s odpady. Pracovní 
skupina působí také jako sekretariát poradního výboru. K členům pracovní 
skupiny by určitě patřili pracovníci příslušného orgánu (např. národní 
agentury na ochranu životního prostředí nebo regionálního orgánu), ale 
případně i zástupci místního/regionálního orgánu (v případě národního či 
regionálního plánu) a zástupci z odvětví nakládání s odpady.  
 
Je třeba vymezit sféru působnosti poradního výboru a pracovní skupiny, a to 
dříve, než budou obě skupiny vytvořeny, aby nedocházelo k duplikaci práce 
a k rozporům v organizační struktuře.   
 
Kromě vytvoření poradního výboru a pracovní skupiny je možné spoluúčast 
zintenzivnit tím, že bude během procesu plánování zorganizována série 
seminářů. První seminář by měl být uspořádán s cílem dosáhnout 
vzájemného porozumění v problematice odpadu a nutnosti jednat. Program 
semináře by měl zahrnovat prezentaci stávající situace, jako je množství 
produkovaného odpadu, dopady zpracování odpadu na životní prostředí a 
zpracovatelská kapacita. Tento seminář by byl zároveň příležitostí, jak 
shromáždit myšlenky pro další vývoj v odvětví odpadu, prioritní odpadové 
toky a návrhy cílů.  
 
Semináře je možné uspořádat i později, když se plán začne formovat a jsou 
k dispozici návrhy pro budoucí záměry a cíle. Opatření pro implementaci 
plánu jsou totiž obvykle rovněž předmětem zájmu zúčastněných stran. 
Stručně řečeno, hlavním cílem seminářů je seznámení s myšlenkami 
zúčastněných stran a výměna informací o aspektech odpadového plánování.  
 
Další možností je vytvořit buď pracovní skupiny nebo uspořádat semináře, 
které se budou zabývat zvláštními odpadovými toky. To může být vhodné v 
případě prioritních odpadových toků, „nových” odpadových toků, které dříve 
nebyly separovány a zpracovávány, nebo pokud jsou pro určité odpadové 
toky zapotřebí radikální změny.  
 
Rámeček 3.3 Příklad: Účast na tvorbě regionálních plánů pro nakládání s 
odpady 
 
„Národní odpadová strategie: Skotsko” byla přijata na konci roku 1999. Aby bylo 
možné tuto strategii realizovat, je třeba pro každou z jedenácti oblastí vytvořit 
oblastní odpadové plány, které poté projdou integračním procesem a vytvoří 
integrovaný plán pro celé Skotsko.  
 
Při tvorbě oblastních odpadových plánů byla zřízena Strategická skupina pro 
odpadové oblasti, která zahrnuje partnerství místních orgánů, zástupce odvětví 
nakládání s odpady, zástupce původců odpadu a sítě místních podniků.  
 
Status každého oblastního odpadového plánu a proces konzultace každého z těchto 
plánů jsou přístupné veřejnosti na internetových stránkách skotské Agentury na 
ochranu životního prostředí: http://www.sepa.org.uk/ 

 
 
Veřejné povědomí 
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Konzultace veřejnosti ohledně plánu pro nakládání s odpady může být 
nedílnou součástí činností pro zvyšování povědomí. Veřejné povědomí je ale 
mnohem více než jen vyjádření názoru na návrhy plánů a mělo by být 
považováno za důležitý aspekt přijetí otázek týkajících se nakládání s odpady 
ze strany široké veřejnosti.  
 
Zvyšováním povědomí veřejnosti se podrobněji zabývá kapitola 5.4 o 
možných opatřeních pro implementaci plánu pro nakládání s odpady.   
 
3.3 Posuzování vlivů některých plánů a programů na 
životní prostředí 

Směrnice o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí 
se použije pro plány a programy, u kterých je pravděpodobné, že budou mít 
významný vliv na životní prostředí, a které jsou připravovány a přijímány 
příslušnými orgány.  
 
Posouzení vlivů na životní prostředí se automaticky vyžaduje u plánů a 
programů, které jsou sestavovány za účelem územního a krajinného 
plánování a v souvislosti s využitím půdy, dopravou, energií, nakládáním s 
odpady, hospodařením s vodou, průmyslem, telekomunikacemi, 
zemědělstvím, lesnictvím, rybolovem a cestovním ruchem. Před přijetím 
plánu či programu a jeho postoupením do další fáze legislativního procesu 
bude příslušný orgán dotyčného členského státu požádán, aby provedl 
posouzení vlivů na životní prostředí a, po konzultaci s příslušnými orgány z 
oblasti životního prostředí, vypracoval environmentální zprávu.  
 
Návrh plánu či programu a environmentální zpráva musí být předloženy 
orgánům zodpovědným za životní prostředí a veřejnosti, které poté mohou k 
danému návrhu plánu či programu vyjádřit své stanovisko, a to ještě před 
jeho přijetím nebo postoupením do další fáze legislativního procesu.  
 
Rámeček 3.4 Další informace o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí 
 
Směrnice 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a 
programů na životní prostředí: 
 http://europa.eu.int/eur-
lex/pri/en/oj/dat/2001/l_197/l_19720010721en00300037.pdf 
 
Internetová stránka Evropské komise pro posuzování vlivů na životní prostředí:  
http://europa.eu.int/comm/environment/eia/home.htm 
 
 
 
3.4 Harmonogram procesu plánování  

Je třeba sestavit harmonogram, z kterého bude patrná očekávaná doba 
trvání jednotlivých fází a očekávané datum dokončení plánu pro nakládání s 
odpady. Tento harmonogram by měl rovněž počítat s určitou dobou pro 
konzultaci veřejnosti, která může být poměrně časově náročná.  
 
Obecně lze očekávat, že proces plánování bude trvat asi 18 měsíců, tato 
doba se však může dle okolností lišit.  
 
Časový plán by měl rovněž zahrnovat údaje o rozhodnutích, která je v každé 
fázi třeba přijmout, a o datech konání seminářů.  
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3.5 Vztah k jiným plánům a politikám 

Plánování nakládání s odpady by mělo být nedílnou součástí celkového 
národního systému plánování, jako další krok k trvale udržitelnému rozvoji a 
k dosažení obecných cílů stanovených v plánech pro nakládání s odpady.  S 
plánováním nakládání s odpady přímo souvisí řada různých oblastí plánování, 
které je nutné vzít v úvahu při vymezování rozsahu a obsahu plánu pro 
nakládání s odpady.  
 
Územní plánování 
Nařízení týkající se územního plánování, která stanovují rámec pro řízení 
veškerého vývoje v oblasti, mohou ovlivňovat pravomoce místních orgánů, 
co se týče nakládání s odpady. Taková nařízení mohou obsahovat zvláštní 
požadavky ve smyslu potřeby povolení nebo udělení osvědčení pro provoz 
zařízení na zpracování či odstraňování odpadu a zaměřovat se na operační 
řízení. Relevantní mohou být v dané souvislosti rovněž vnitrostátní právní 
předpisy o privatizaci.  
 
Komplexní plánování, v jehož rámci jsou pozemky vymezovány zvláštním 
účelům, tvoří základ pro vykonávání soukromých a veřejných aktivit a je 
prostředkem vyřešení sporů, ke kterým dochází v důsledku více různých 
možností  činností/využití pozemků. 
 
Environmentální plánování 
Plánování nakládání s odpady se pevně váže k environmentálnímu plánování 
obecně. Plánování nakládání s odpady je na jedné straně součástí obecného 
plánování, aby bylo možné zaručit dosažení určitých environmentálních cílů. 
Na druhé straně mohou být ale cíle stanovené v odpadovém plánu dosaženy 
jen za předpokladu, že jsou v rámci nakládání s odpady pro všechny činnosti 
stanoveny a kontrolovány environmentální normy. 
 
Energetické plánování 
Zařízení na zpracování odpadu mohou být zároveň elektrárnami, a to v 
případě spaloven, zařízení na bioplyn či jiných průmyslových stanic, které 
využívají odpad jako palivo. Aby bylo možné využít energii, kterou jednotlivá 
zařízení produkují, je nutné je zahrnout do celkového energetického 
plánování. Výroba energie ve spalovnách nebo zařízeních na bioplyn může 
být dokonce součástí opatření pro dosažení cílů politiky klimatu.  
 
Lidské zdraví 
Odpad často obsahuje chemické látky, které představují možné nebezpečí 
pro lidské zdraví. Příkladem je nebezpečný odpad, domovní odpad a odpad 
ze zemědělství a výroby energie. Některé látky mohou být skryty nebo 
koncentrovány v produktech nebo odpadových tocích. I tento aspekt je tedy 
nutné zahrnout do plánování v oblasti zdraví i v oblasti nakládání s odpady.  
 
Zdraví při práci 
Sběr odpadu a jeho zpracování může výrazným způsobem ovlivnit zdraví při 
práci, proto je nutné věnovat této oblasti velkou pozornost již v počáteční 
fázi plánování s cílem vyhnout se možnému negativnímu dopadu na 
pracovníky. Při plánování sběrných systémů je třeba se zaměřit na to, aby se 
zabránilo zvedání těžkých kusů a přílišné námaze při práci s manipulačními 
kontejnery. Zvláštní pozornost zdravotním hygienickým podmínkám při práci 
je třeba věnovat v případě spaloven a kompostovacích či recyklačních 
zařízení.  
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Shrnutí: 
 
Doporučuje se sestavit zvláštní úkolovou skupinu s jasně vymezenou sférou 
působnosti ohledně práce, kterou je třeba vykonat.  
 
1. Má proces plánování nakládání s odpady politickou podporu a porozumění?  
 
2. Bylo na realizaci procesu přiděleno dostatečné množství prostředků? 
 
3. Rozsah plánu pro nakládání s odpady: 
 Jaké má plán zeměpisné pokrytí? Národní, regionální nebo místní?  
 Jaké odpadové toky bude plán zahrnovat? Veškerý odpad, komunální odpad, 

nebezpečný odpad, obalový  nebo jiný odpad?  
 Jaká odvětví budou v plánu zahrnuta?  
 Jaký je časový horizont plánu? Např. 3, 5 nebo 10 let?  

 
4. Bylo určeno, kdo se má na procesu plánování podílet? Patří sem ministerstva, 

místní orgány, odborníci na problematiku odpadu, zástupci odvětví nakládání s 
odpady, průmyslu produkujícího odpad a zástupci nevládních organizací? 

 
5. Byl stanoven harmonogram pro přípravu plánu pro nakládání s odpady? Časové 

odhady týkající se práce by měly být realistické. 
 
6. Byl stanoven vztah mezi plánem pro nakládání s odpady a jinými plány (např. 

územním plánováním, energetickým plánováním, atd.)? Mají tyto plány vliv na 
prvky plánu pro nakládání s odpady?   
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4 Stav 
 
 
 
Aby bylo možné stanovit cíle plánu pro nakládání s odpady a vyhodnotit míru 
naplnění cílů stanovených v minulém plánu, pokud nějaké jsou, je třeba 
vyhotovit zprávu o stavu, která poskytne přehled stávající situace. Tato 
zpráva slouží jako referenční dokument a určuje potřebu dalšího vývoje 
systému. Má také posoudit dosažené výsledky v porovnání s původně 
vymezenými cíli. 
 
Stávající systémy sběru a zpracování odpadu je třeba popsat ve smyslu 
fyzických, finančních a organizačních aspektů. Analýza stávající situace nám 
poté umožní zjistit, zda je dosahováno cílů, které již byly vytyčeny. Jedná se 
například o cíle týkající se recyklace, sběru určitých odpadových toků či 
dosažení určitých environmentálních standardů u zařízení pro nakládání s 
odpady, atd. dosahováno. Zprávu o stavu sestavují zejména správní orgány, 
a to ve spolupráci s různými subjekty v rámci stávajícího systému pro 
nakládání s odpady.  
 
Pro přípravu zprávy o stavu je nutné shromáždit data a disponovat obecnými 
informacemi o zdrojích odpadu, jeho množství, typech, sběru, přepravě, 
zpracování a odstraňování, stejně jako o struktuře stávajícího systému 
nakládání s odpady.  
 
Osnova zprávy o stavu se bude lišit podle toho, zda jde o národní, regionální 
či místní úroveň, neboť potřeba informací je v daných případech odlišná. Na 
národní úrovni budou mít význam především souhrnné údaje, zatímco 
zprávy o stavu zpracovávané pro regionální/místní úroveň budou muset být 
ve všech aspektech daleko konkrétnější. Budou obsahovat například údaje o 
množství a typech odpadu produkovaného v jednotlivých odvětvích a 
zpracovávaného v různých zařízeních, údaje o kapacitě zařízení v dané 
oblasti a charakteristiku regionální/místní situace v důsledku obchodní 
struktury a přírodních podmínek.  
 
Prvním krokem vyhotovení zprávy o stavu je sběr dat a informací. Druhým 
krokem je popis stávajícího systému, včetně zmínky o tom, co je nutné ještě 
zlepšit. Třetím krokem je vyhodnocení výsledků stávajícího systému 
nakládání s odpady.  
 
Část plánu týkající se stavu i část týkající se plánování je možné strukturovat 
podle zdrojů odpadu (různé činnosti v rámci příslušných odvětví, při nichž 
vzniká odpad), odpadových toků (materiály, které odpad tvoří) a podle 
způsobů nakládání s odpady (např. sběr, třídění, zpracování a odstranění).  
 
4.1 Množství odpadu 

Aby byla zpráva o stavu co možná nepřesnější a odpovídala skutečné situaci, 
je třeba pracovat s přesnými a pravdivými údaji a informacemi. Sběr všech 
dat často vyžaduje mnoho práce, proto se doporučuje zahájit tvorbu 
systémů sběru dat v rámci procesu plánování co nejdříve. Na začátku 
procesu může být těžké získat spolehlivé údaje. V tom případě je možné je 
určit odhadem. 
 
V zásadě jsou zapotřebí informace a data týkající se množství odpadu v 
těchto oblastech: 
 zdroje odpadu; 
 odpadové toky; 
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 procesy nakládání s odpady: produkce, sběr, přeprava, třídění, 
zpracování a odstraňování. 

 
Při určování zdrojů odpadu je možné zaměřit kampaně na zvyšování 
povědomí o problému a programy prevence odpadu na zdroje největších 
množství odpadu nebo na největší zdroje nebezpečného odpadu, což 
zároveň vytvoří platformu pro všechna zvláštní nařízení orientovaná na 
zvláštní odpadové toky a původce odpadu. Krom toho je možné zlepšit 
efektivitu kontroly a prosazování platných předpisů. 
 
Rámeček 4.1 Příklad souvisejících zdrojů odpadu 
 
 Domácnosti 
 Komunální služby 
 Průmysl 
 Zemědělství/lesnictví 
 Instituce, obchodní činnost a úřady 
 Místa výstavby a demolice 
 Elektrárny  
 Těžební závody 
 Zařízení na čištění odpadních vod  
 Zařízení na zpracování odpadu 

 
V rámci určování jednotlivých odpadových toků je možné získat informace o 
jejich množství a složení, které příslušným orgánům pomohou stanovit 
strategické cíle pro každý odpadový tok, budoucí metody zpracování a 
zařízení nutná pro dosažení těchto cílů. Směrnice o obalech a obalových 
odpadech například obsahuje různé cíle pro celou řadu obalových materiálů.   
 
Rámeček 4.2 Příklad souvisejících odpadových toků 
 
Odpadové toky, jež jsou pro EU prioritní: 
 Komunální odpad  Nebezpečný odpad 
 Obalový odpad  Vozidla s ukončenou 

životností 
 Pneumatiky  Odpad ze zdravotnictví 
 Odpadní elektrická a elektronická zařízení  Odpadní olej 
 Odpad z výstavby a demolice   Kaly 

 
Jiné související odpadové toky: 

 

 Organické zbytky (zahradní odpad)  Potraviny a organický 
odpad 

 Karton  Papír 
 Umělá hmota  Textilie 
 Železo  Inertní odpad 
 Jiné kovy  Baterie 
 Zemědělský odpad  Objemný odpad 
 Průmyslový odpad  Těžební odpad 

 
Popis současného systému nakládání s odpady umožní identifikovat potřeby 
ve smyslu provedení, kapacity a nových iniciativ.  
 
Zároveň je důležité, a s ohledem na rámcovou směrnici o odpadech dokonce 
závazné, uvést množství odpadu, která procházejí jednotlivými procesy 
(produkce, sběr, přeprava, třídění a odstranění), především, aby bylo možné 
stanovit, zda je stávající kapacita zařízení pro nakládání s odpady dostačující.  
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Rámeček 4.3 Místní a/nebo regionální systémy nakládání s odpady 
 
Při přípravě místního nebo regionálního plánu pro nakládání s odpady je 
opodstatněné vypracovat podrobný popis stávajícího systému nakládání s odpady. 
Popis místního systému pro nakládání s komunálním odpadem může jakožto 
minimum zahrnovat následující příklady:  
 
 vybavení pro sběr (popelnice, sběrná vozidla) 
 schéma přepravy (logistika přepravy, umístění zpracovatelských zařízení) 
 zařízení na přepravu/třídění 
 typy zpracovatelských zařízení (např.skládky, spalovny) 
 recyklace - prováděná jak orgány, tak soukromými organizacemi (např. Červený 

kříž)  
 platební schémata 
 řízení (národní i místní) 

 
 
Metody sběru dat a informací 
Při přípravě národního plánu pro nakládání s odpady existují v zásadě dvě 
metody sběru dat a informací: 
 porovnání zpráv místních orgánů 
 použití klíčových údajů založených na místních průzkumech nebo 

namátkových testech.   
 
Klíčové údaje mohou být uvedeny formou množství odpadu produkovaného 
na osobu nebo dle průmyslových odvětví, formou množství nebezpečného 
odpadu na zaměstnance v odvětví galvanoplastiky, pomocí obsahu skla a 
papíru v komunálním, pevném odpadu atd. Ve skutečnosti obsahuje národní 
plán pro nakládání s odpady data shromážděná oběma způsoby. 
 
Rámeček 4.4 Příklad: Stav odpadových toků a jejich množství  
 
Ve finském plánu pro nakládání s odpady zpracovaném na období 1998-2005 
obsahuje zpráva o stavu údaje o situaci v oblasti odpadů ve Finsku, založené jak 
na informacích poskytnutých místními orgány, tak i na datech vypočítaných na 
základě klíčových údajů. Je zde například uveden rozpis využití odpadu dle zdrojů 
a druhů odpadu, dle odpadu z průmyslu ročně produkovaného jednotlivými 
průmyslovými odvětvími a dle odpadu z výroby. 
 
Rozpis veškerého odpadu, který se ve Finsku ročně vyprodukuje, obsahuje 
následující odpadové toky: 
 těžební odpad 
 zemědělský odpad 
 průmyslový odpad 
 odpad vznikající při výstavbě 
 odpad z dodávky energie a vody 
 komunální odpad 
 kaly 
 nebezpečný odpad 

 
Přehled v anglickém znění lze nalézt na 
http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

 
Pro národní plán je navíc možné získat statistické údaje, např. o 
demografických vývojích, použitelné v rámci klíčových předpokladů v části 
týkající se plánování (viz kapitola 5.1). Tyto údaje za normálních okolností 
shromažďuje regionální/místní orgán a je proto snadné je zjistit. 
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Sběr zvláštních údajů a informací pro místní/regionální plán pro nakládání s 
odpady často znamená měření přímo v rámci odpadového toku. Tato měření 
mohou zacházet různě daleko. Tam, kde je možné odpad zvážit, je tento 
údaj samozřejmě nejpřesnějším způsobem, jak zaznamenat jeho přesné 
množství. Jsou-li přímá měření nemožná, lze provést výpočty na základě 
údajů vykazovaných zařízením používaným ke zpracování (počet 
vyprázdněných popelnic, počet nákladních vozidel přivážejících odpad do 
zařízení atd.). 
 
Některá nezbytná data mohou rovněž poskytnout příslušné místní orgány, 
podniky z oblasti nakládání s odpady či podniky produkující nebo recyklující 
odpad. Tyto subjekty často mají důležité informace o množství 
shromážděného, recyklovaného či zpracovaného odpadu, stejně jako o jeho 
složení.  Disponují rovněž informacemi o výši nákladů na zpracování atd.  
 
Statistické informace, které je třeba zjistit, mohou zahrnovat tyto údaje:  
 počet obyvatel; 
 zeměpisná velikost oblasti, ze které se odpad sváží, rozdělená dle 

rezidenčních, průmyslových a komerčních oblastí; 
 podrobný popis velikosti a počtu hlavních odvětví a činností, kde dochází 

k produkci odpadu (průmyslová odvětví, komerční podniky včetně 
zemědělství a cestovního ruchu); 

 množství odpadu za rok a jeho složení, analyzované dle sezónních 
výkyvů. 

 
Rámeček 4.5 Nařízení EU o statistice odpadů 
 
Problém neúplných a obtížně srovnatelných údajů způsobených rozdílnými definicemi 
a metodami průzkumu bude v budoucnu do jisté míry vyřešen, díky novému nařízení 
EU o statistice odpadů. Tři přílohy tohoto nařízení popisují, jaká data je třeba 
shromažďovat a jaké metody se přitom mají použít.  
 
Hlavní statistiky vycházející z nařízení o statistice odpadu budou představeny ve dvou 
tabulkách - v tabulce týkající se produkce odpadu (dle klasifikace NACE a dle 
klasifikace ‘EWC-stat V2’ pro odpad a nebezpečný odpad) a v tabulce pro nakládání s 
odpady (recyklace, spalování se získáním energie, spalování bez získání energie a 
skládkování).  
 
Nařízení o statistice odpadu bylo přijato 25. listopadu 2002 a vstoupilo v platnost 
29. prosince 2002. Prvním relevantním rokem pro sběr dat je proto rok 2004. Poprvé 
budou údaje zveřejněny nejdříve v roce 2006. 
 
Členské státy EU doposud používaly rozdílné metody a rozdílné statistické definice 
odpadu. Díky novému nařízení budou hlavní data týkající se odpadu v EU více 
harmonizována.   
 
Nařízení o statistice odpadu (č. 2150/2002) je dostupné na: 
http://europa.eu.int/eur-lex/en/oj/2002/l_33220021209en.html 

 
 
4.2 Sběr a zpracování odpadu 

Nejprve je nutné vypracovat popis stávajících zpracovatelských zařízení a 
systému sběru odpadu. Tím se získá přehled svážených a zpracovávaných 
odpadových toků, na jehož základě bude možné vymezit, co je třeba zlepšit.   
 
Rovněž je sem třeba zahrnout i systémy sběru všech odpadových toků a 
zkombinovat tento popis pokud možno s vyjádřením subjektů, které 
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zodpovídají za sběr odpadu. To je důležité zejména u těch odpadových toků, 
kde cíle týkající se sběru a/nebo recyklace/využití stanovují nařízení EU.  
 
Na národní úrovni by popis systémů sběru odpadu spočíval v obecném 
nastínění fungujících systémů. Na regionální/místní úrovni by byl ale spíše 
konkrétněji zaměřen, např. že u vícepodlažních budov funguje jiný systém 
než u rodinných domků.  
 
Zařízení na nakládání s odpady budou často sestávat z více různých 
zpracovatelských jednotek, jako jsou spalovny, skládky, a různé typy 
recyklačních zařízení (včetně kompostovacích zařízení). 
 
Zaznamenávané současné využití, kapacitu každého zařízení a finanční 
aspekty zpracování je třeba zahrnout do popisu systému. Ten by měl 
zahrnovat i ročně zpracovávané množství každého odpadového toku, 
maximální kapacitu zařízení, jejich očekávanou životnost, náklady na 
zpracování každého odpadového toku atd. Měl by také popisovat případné 
plány na rozšíření nebo modernizaci. Záznamy je možné provádět buď 
formou dotazníků nebo v rámci návštěv těchto zařízení.    
 
4.3 Ekonomika a financování 

Zajištění průběžného vývoje systému nakládání s odpady vyžaduje značné 
množství finančních prostředků. V Evropě existuje hned několik metod 
financování. Sběr a přeprava, zpracovatelská zařízení a skládky jsou 
financovány a provozovány soukromými a veřejnými podniky, polostátními 
subjekty či v rámci meziměstských konsorcií.  
 
Poskytovat zvláštní doporučení v této oblasti přesahuje rámec těchto 
pokynů. Ve finančních prohlášeních plánů je však důležité mít určité klíčové 
údaje o ekonomických dopadech plánu, které jsou důležité kvůli snaze 
předvídat finanční důsledky navrhovaných změn ve stávajícím systému 
nakládání s odpady.    
 
Národní plán může obsahovat klíčové hodnoty pro sběr a zpracování odpadu 
v dané zemi jako celku, jako jsou celkové náklady na skládkování odpadu v 
dotyčném státu, průměrná cena za skládkování jedné tuny azbestu nebo 
maximální a minimální cena třídění odpadního papíru. Za normálních 
okolností není v národním plánu/strategii možné přesně znázornit 
ekonomické aspekty. 
 
Regionální/místní plán by však měl obsahovat reálné údaje o výdajích na 
administrativu úřadů, sběr, přepravu, třídění, zpracování a konečné 
odstraňování odpadu. To zahrnuje klíčové hodnoty jako je: 
 
• cena zpracování jedné tuny odpadu v různých typech zpracovatelských 

zařízení (skládky, spalování, třídění atd.); 
• náklady na sběr jedné tuny odpadu rozlišené podle metod sběru a 

odpadových toků; 
• náklady na přepravu jedné tuny odpadu rozvržené dle odpadových toků. 
 
Financování systému nakládání s odpady závisí na vnitrostátních právních 
předpisech a na tom, do jaké míry je běžné, aby uživatelé za tuto službu 
platili. Poplatky se obvykle používají u sběru a zpracování odpadu, i když se 
u některých odpadových toků používají jiné systémy financování, jako je 
např. odpovědnost výrobce. 
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Rámeček 4.6 Financování nakládání s komunálním odpadem 
 
Komise provedla studii o financování nakládání s komunálním odpadem. Záměrem 
studie je: (1) doplnit stávající soubory údajů o cenách a nákladech na nakládání s 
odpady, které jsou třeba za účelem provedení ekonomické analýzy; (2) shromáždit 
informace o různých modelech financování používaných místními úřady a členskými 
státy za účelem šíření nejlepších postupů včetně vyhodnocení zkušeností těchto 
systémů.  

Zpráva o studii je přístupná na:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  

 
 
4.4 Základ pro rozhodnutí a vyhodnocení předchozích cílů 

Na základě informací a analýz stávající situace by mělo být možné 
vyhodnotit výsledky stávajícího systému. Správní orgány a ti, kdo přijímají 
politická rozhodnutí, tím získají platformu pro zjišťování problémů, které 
budou v budoucnu vyžadovat zvláštní pozornost, a pro stanovení toho, které 
cíle jsou v rámci harmonogramu stanoveného v plánu pro nakládání s 
odpady realistické a tudíž dosažitelné. 
 
Před stanovením nových cílů pro budoucí plánovací období je přirozené 
nejprve vyhodnotit, zda měl předchozí plán pro nakládání s odpady a jeho 
iniciativy žádaný účinek. Plán by proto měl obsahovat také kapitolu o tom, 
zda byly cíle předchozího plánu, pokud nějaké byly, dosaženy a pokud ne, z 
jakých důvodů.  
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Shrnutí: 
  
Stav systému nakládání s odpady poskytne subjektům podílejícím se na plánování 
nakládání s odpady přehled o stávajícím systému nakládání s odpady. 
 
Zprávu o stavu sestavují především správní orgány, ve spolupráci s různými subjekty 
v rámci stávajícího systému nakládání s odpady. Je třeba vzít v úvahu, že práce, 
kterou je v této souvislosti třeba vykonat, je značná, bez ohledu na to, zda se jedná 
o revizi stávajících údajů nebo o průzkum stavu a sběr dat prováděný poprvé.  
 
Zpráva o stavu by měla vytvořit základ pro zodpovězení následujících otázek: 
 
1. Splňuje stávající systém nakládání s odpady politické cíle týkající se: 

 prevence/minimalizace odpadu, 
 recyklace/zisku energie, 
 bezpečných zařízení na odstraňování odpadu? 

 
2. Zabývá se stávající systém nakládání s odpady v příslušné oblasti plánu pro 

nakládání s odpady otázkami životního prostředí, zdraví a bezpečnosti? 
 

3. Představuje stávající systém nakládání s odpady v dané oblasti přiměřený 
správní a organizační rámec ve smyslu efektivnosti? 
 

4. Jaký je předběžný seznam možných změn, jejichž účelem je: 
 naplnění politických cílů, 
 zlepšení výsledků stávajícího systému, co se týče životního prostředí, zdraví 

a bezpečnosti, 
 zlepšení kapacity a provozních výsledků (sběrné vybavení, nákladní vozidla, 

přístup k zařízením pro nakládání s odpady) odpadového systému jako 
celku ve smyslu malé vzdálenosti a soběstačnosti, 

 zlepšení efektivity a organizačního rámce systému? 
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5 Plánování 
 
 
 
Návrh části plánu zabývající se plánováním je třeba vypracovat na základě a) 
právních předpisů a strategií EU a jednotlivých států, které mohou 
obsahovat cíle stanovené v konkrétních oblastech a b) informací uvedených 
v části, která popisuje současný stav, jako jsou např. analýzy a hodnocení 
stávající situace. 
 
V části plánu, která se zabývá plánováním, je třeba identifikovat následující 
aspekty:  

• budoucí politické cíle, včetně stanovených dílčích cílů a ukazatelů  
• změny nutné pro zlepšení environmentálních, zdravotních a 

bezpečnostních výsledků stávajícího systému  
• změny nutné v souvislosti s kapacitou a provozními výsledky 

odpadového systému  
• změny nutné pro zlepšení výkonnosti a organizačního rámce systému. 
 
Prvky, které může část plánu zabývající se plánováním zahrnovat, uvádí 
tabulka 7.  
 
Tabulka 7. Prvky, které mohou být zahrnuty do části plánu 
zabývající se plánováním 
1. Identifikace a analýza 

očekávaných 
parametrů, které 
mají význam pro 
produkci odpadu – a 
určení možností 
nakládání s odpady 

Množství a složení odpadu upravená podle: 
- růstu populace 
- změn ekonomické situace (růst/recese) 
- změn poptávky po spotřebitelském zboží a jeho 

charakteru 
- změn výrobních metod 
- nových metod zpracování odpadu 
- důsledků změn v dané politice 

2. Stanovení cílů pro - prevenci odpadu, recyklaci, využití a bezpečné 
odstranění odpadu 

- odpadové toky, např. prioritní odpadové toky  
- zdroje odpadu, např. průmysl a domácnosti 

3. Budoucí systém 
nakládání s odpady – 
akční plán  

- sběr (pouliční sběr, schémata vlastní donášky 
odpadu, místa recyklace)    

- zařízení na nakládání s odpady (recyklace, spalování 
se získáním energie, skládkování) 

- rozdělení odpovědností mezi místní orgány a průmysl 
(komunální/průmyslový odpad, odpovědnost 
výrobce, atd.)   

- ekonomické důsledky a financování:  
- celkové náklady systému nakládání s odpady 
- užití poplatků, příspěvků a daní, odpovědnost 

výrobce 

- opatření na implementaci plánu pro nakládání s 
odpady 

4. Dlouhodobý vývoj - budoucí investice do nových zařízení pro nakládání s 
odpady 

- další výzkum a studie, které je třeba provést 
 
 
Odpadové toky a jejich množství mohou být v období plánování výrazně 
ovlivněny řadou parametrů. Aby bylo možné plánovat realisticky, je třeba 
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určit hlavní parametry a popsat a vyhodnotit jejich očekávaný vliv na 
odpadové toky. Během období plánování je zároveň třeba do plánu 
implementace zahrnout nutná opatření, která by zabraňovala působení 
nežádoucích tendencí nebo je kontrolovala.  
 
5.1 Předpoklady plánování 

Významné parametry mající vliv na plánování jsou: 

• typy a množství odpadu,  
• zeměpisný původ odpadu a  
• dostupnost zařízení na zpracování odpadu.  
 
Část plánu, která popisuje současný stav, může například uvádět, že se 
množství odpadu v některých oblastech zvýšilo, což znamená, že je třeba 
přijmout preventivní opatření nebo u dotyčných typů odpadu zvýšit 
zpracovatelskou kapacitu. Podobně by i pokles množství určitých typů 
odpadu měl vést k příslušné úpravě zpracovatelské kapacity. V každém 
případě je třeba navýšení i poklesy během roku podrobně analyzovat a určit, 
zda se jedná o příležitostné výkyvy nebo o trvalý trend. Tyto aspekty již byly 
analyzovány při vytváření zprávy o stavu, jak bylo popsáno v kapitole 4.  
 
V období plánování mohou produkci odpadu ovlivňovat také jiné parametry. 
Aby bylo možné určit budoucí potřeby služeb v oblasti nakládání s odpady 
atd., je nutné stanovit vliv:  
 
• růstu populace 
• změn ekonomické situace (růst/recese) 
• změn poptávky po spotřebitelském zboží či jeho charakteru 
• změn výrobních metod 
• nových metod zpracování odpadu 
• důsledků změn dotyčné politiky (prevence, minimalizace,  opakované 

použití, recyklace). 
 
U některých z těchto parametrů je nutné počítat s jistou nepřesností, proto 
je množství odpadu a potřeby zařízení pro nakládání s odpady atd. možné 
předpovídat jen přibližně. 
 
Absolutně jistá a jednoznačná předpověď budoucí produkce odpadu je tedy 
nemožná. Spolehlivý základ pro zajištění nutné kapacity systému ve fázi 
plánování je však zcela určitě třeba, zejména pro budoucí investice, zřizování 
sběrných systémů atd. Tento problém je možné vyřešit vytvořením řady 
scénářů, které budou počítat s různými alternativami produkce a zpracování 
odpadu. 
 
Na základě schopnosti a kapacity dané země, včetně ekonomiky, přijatých 
politik a závazných cílů, jako jsou ty stanovené ve směrnicích EU, může být 
ten scénář, který nejlépe odpovídá skutečnosti, zvolen výchozím bodem 
plánování.  
 
Vzhledem k tomu, jak obtížně se předpovídá vliv výše uvedených parametrů, 
je třeba do scénářů vnést jistou dávku flexibility, která zajistí, že bude plán 
založený na vybraném scénáři možné přizpůsobit změnám předpokladů, 
množství odpadu atd.  
 
Změny velikosti populace v dané oblasti mohou mít například velký vliv na 
sběrný systém, kapacitu systému nakládání s odpady atd. Vztah mezi 
velikostí populace a různými činnostmi plánu atd. proto musí být 
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transparentní, aby bylo možné příslušné části plánu v nutném rozsahu 
přizpůsobit změnám velikosti populace. 
 
Jiným příkladem je případný vznik nové technologie recyklace odpadového 
toku, jenž byl doposud spalován nebo skládkován. Musí být možné určit vliv 
této technologie na dotyčný odpadový tok a na základě toho posoudit, zda 
by větší změny stávajících systémů byly přínosné. 
 
Nástrojem větší flexibility plánování je tedy transparentnost, například při 
výpočtech kapacity, jež umožňuje stanovit vliv množství či původu různých 
odpadových toků na systém nakládání s odpady.  
 
Rámeček 5.1 Příklad metody výpočtu tendence odpadu z domácností  
 
Údaje pro danou oblast:  
• počet obyvatel registrovaných pro rok n: Aobyv 
• produkce odpadu na obyvatele vyměřená nebo odhadovaná za rok n: Pt/r*obyv 
• odpad v dané oblasti za rok n: Gn = Aobyv * Pt/r*obyv 
 
Předpoklady vývoje (uvedené hodnoty slouží jako příklad): 
• populace; předpoklad nízkého vývoje +0,4 % za rok, předpoklad vysokého 

vývoje +0,9 % za rok 
• produkce odpadu na obyvatele; předpoklad nízkého vývoje +0,6 % za rok, 

předpoklad vysokého vývoje +1 % za rok 
 
Odhadované množství odpadu, se kterým je třeba naložit v roce (n+5): 
Použití předpokladu nízkého vývoje populace a produkce odpadu na obyvatele:  
Gn+5: Aobyv * (1,004)5 * Pt/r*obyv * (1.006)5 = Gn * 1,051 
 
Použití předpokladu vysokého vývoje populace a produkce odpadu na obyvatele:  
Gn+5: Aobyv * (1,009)5 * Pt/r*obyv * (1,01)5 = Gn * 1,099 
 
Zdroj: Nakládání s odpadem z domácnosti: úsekové plány, ADEME 2001. Uveřejněno 
na adrese: http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm 

 
 
5.2 Stanovení cílů 

Výsledky části plánu zabývající se současným stavem budou tvořit důležitý 
základ pro definování cílů na národní, regionální či místní úrovni. Celkově 
vzato by cíle měly vést k rovnováze mezi množstvím odpadu a 
zpracovatelskou kapacitou, které je možné dosáhnout např. prostřednictvím 
iniciativ vedoucích k omezení produkce odpadu, zvýšení recyklace a využití 
odpadu nebo zvýšením zpracovatelské kapacity. 
 
U národních plánů pro nakládání s odpady je v některých případech možné 
cíle stanovovat předem, jako tomu je v případě cílů EU týkajících se 
recyklace. Cíle na národní úrovni je krom toho možné stanovovat ve vztahu 
k omezení množství odpadu nebo míře recyklace. Celkovou strategií pro  
stanovení nových cílů je hierarchie odpadu popsaná v kapitole 2.2. U 
odpadových toků či zdrojů odpadu, u nichž cíle ještě nebyly stanoveny, je 
však nejprve třeba posoudit jejich environmentální a ekonomické dopady. Na 
základě toho je možné vybrat optimální způsob, jak s těmito odpady naložit.   
 
Cíle a kvantitativní dílčí cíle je možné stanovovat pro prioritní odpadové toky, 
alternativy nakládání s odpady (prevence, recyklace, atd.) a pro ekonomická 
odvětví či domácnosti (zdroje odpadu).  
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V regionálních a místních plánech pro nakládání s odpady by v cílech 
stanovených pro různé oblasti nakládání s odpady měla být reflektována 
strategie pro dosažení souladu se zásadami hierarchie odpadu. Cíle 
stanovené na regionální či místní úrovni mohou být krom toho definovány 
tak, aby přispívaly k řešení místních problémů. V každém případě musí tyto 
cíle odpovídat celkové národní odpadové strategii.  
 
Pokud existují předchozí plány pro nakládání s odpady nebo jejich cíle, mělo 
se při stanovování nových cílů vzít v úvahu, zda bylo předchozích cílů 
dosaženo nebo zda existují náznaky, že je možné cílů v daném období 
dosáhnout. Předchozí cíle proto musí být v některých případech upraveny či 
zachovány, případně je třeba implementovat opatření, která učiní dosažení 
cílů realistické. 
 
Rámeček 5.2 Příklad: Stanovení cílů 
 
V roce 1999 vydala norská vláda „Bílou knihu č. 8 Vládní environmentální politika a 
stav životního prostředí v Norsku”. Kapitola o odpadu této knihy obsahuje tři politické 
cíle: 

• Růst objemu odpadu by měl být výrazně nižší než míra ekonomického růstu. 
• Množství definitivně odstraňovaného odpadu (skládkování nebo spalování bez 

získání energie) by mělo v roce 2010 tvořit 25 % množství produkovaného 
odpadu. 

• Se všemi typy zvláštního odpadu je třeba nakládat bezpečným a přijatelným 
způsobem.  

 
Tyto cíle je třeba promítnout do opatření a kvantitativních cílů. V případě Norska to 
znamená např.: více rozlišovat poplatky za odpad, zvýšit požadavky na provoz 
spaloven a pomocí opatření, jako je úprava kompenzačního schématu, zvýšit 
množství separovaných odpadových olejů. 
 
Zdroj: http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-220006/index-dok000-
b-n-a.html – present methods 

 
 
Monitorování naplňování cílů 
Kvalitativní politické cíle, které zčásti tvoří výchozí bod plánování, je třeba 
promítnout do kvantitativních cílů, aby tyto cíle byly měřitelné a splňovaly 
svůj účel.   
 
Ke každému politickému cíli je navíc třeba připojit kontrolní systém, který 
umožní monitorovat dosažené výsledky. V jeho rámci lze použít měřitelné 
cíle, měřitelné ukazatele, opatření a u každého cíle stanovit jeho 
předpoklady. Záměrem je použít měřitelný(é) ukazatel(e) k monitorování 
míry dosažení vytyčených cílů.   
 
Pokud mohou být k politickému cíli připojeny kvantitativní dílčí cíle, často je 
zároveň definován také příslušný ukazatel. Pokud tyto kvantitativní dílčí cíle 
definovat nelze nebo pokud je nutné je upřesnit, mají ukazatele, jež udávají, 
zda je kvalitativních a kvantitativních cílů dosahováno, velký význam pro 
monitorování dosaženého pokroku a souladu s přijatým odpadovým plánem.  
V některých případech je pro monitorování cíle nutný více než jeden 
ukazatel. Krom toho se doporučuje, aby tyto dílčí cíle a ukazatele byly 
měřitelné, monitorování je pak zřetelnější. 
 
Účelem opatření je zajistit dosažení politických cílů, zatímco předpokladem 
se myslí studie, testy, informace, atd., které je třeba mít k dispozici, aby 
opatření mohlo být realizováno.    
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Každý z politických cílů může zahrnovat více dílčích cílů a nástrojů či 
opatření. Je například možné stanovit cíl týkající se recyklace a zkombinovat 
ho s dílčími cíly, které se týkají recyklace určitých odpadových toků nebo 
konkrétních zdrojů.  
 
Tabulka 8 znázorňuje systém monitorování na příkladu jednoho cíle. V 
daném případě byl vybrán cíl snížit skládkování biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu. Měřitelné dílčí cíle definuje směrnice o skládkování, 
zatímco ukazatele, opatření i předpoklady musí stanovit samy členské státy. 
 
Tabulka 8. Popis systému monitorování s ukazateli 
Politický cíl Měřitelné dílčí 

cíle 
Měřitelné 
ukazatele 

Opatření Předpoklady 

Omezení 
používání 
skládkování 

Rok 2006: 
Množství 
biologicky 
rozložitelného 
komunálního 
odpadu(1) 
vyváženého na 
skládky je třeba 
snížit na 75 % 
celkového 
množství, podle 
váhy biologicky 
rozložitelného 
komunálního 
odpadu 
vyprodukované
ho v roce  
1995. 
Rok 2009: 
Toto množství 
je třeba snížit 
na  50%. 
Rok 2016: 
Toto množství 
je třeba snížit 
na 35 %. 

Každým 
rokem je 
monitorováno 
množství 
biologicky 
rozložitelného 
komunálního 
odpadu 
vyváženého na 
skládky. 
Zároveň jsou 
zpracovávány 
předpovědi, 
které mají 
pomoci 
posoudit 
schopnost 
dosáhnout 
dílčích cílů. 
Rok 2004 
Zároveň s 
postupným 
vytvořením 
oddělených 
sběrných 
systémů pro 
papír, karton, 
zahradní odpad 
a potravinový 
odpad  je třeba 
zřizovat 
zpracovatelská 
zařízení pro 
biologicky 
rozložitelný 
komunální 
odpad. 

Rok 2002:  
a) schválit 
právní rámec 
s cílem zajistit 
třídění 
biologicky 
rozložitelných  
odpadů 
b) zvýšit 
daně z 
odpadu 
vyváženého 
na skládky o 
20 % ročně. 

Rok 2001-02: 
Provést 
základní studii 
o relevantních 
metodách 
zpracování.  

Pozn.: Dílčí cíle byly převzaty ze směrnice Rady 99/31/ES o skládkování odpadu.  
   
 
 
5.3 Systém nakládání s odpady ve fázi plánování - akční 

plán  

Poté, co byly provedeny analýzy stávající situace a očekávaných budoucích 
vývojů, co se týče množství odpadu, a byly odsouhlaseny příslušné cíle, je 
třeba rozhodnout, jakým způsobem by bylo možné těchto cílů dosáhnout. 
Lze to považovat za jádro procesu plánování.  
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Součástí akčního plánu je: 

• volba sběrných systémů 
• označení potřebných zařízení pro nakládání s odpady 
• přidělení odpovědnosti jednotlivým stranám 
• zvážení ekonomických důsledků a financování 
• úvahy o použití opatření pro implementaci plánu pro nakládání s odpady 

(možná opatření jsou uvedena v kapitole 5.4).  
  
Sběrné systémy 
Nejprve je třeba rozhodnout, jaké sběrné systémy pro zjištěné zdroje a 
odpadové toky zvolit. Sběrný systém může hrát totiž významnou roli při 
dosahování dílčích cílů. Je proto třeba zvážit, jaký typ systému by byl s 
ohledem na stanovené dílčí cíle nejvhodnější. Pouliční sběr odpadu může být 
například efektivnější než systém, kde musí jednotliví původci odpad sami 
přivést do recyklačního centra. Pouliční sběr je však často nákladnější.   
 
Při rozhodování o výběru sběrného systému proto mohou hrát důležitou roli 
ekonomické úvahy, velký význam však mají také politické záměry týkající se 
standardů služeb a environmentálních aspektů.    
 
Pro každý odpadový tok lze do plánu zanést údaj o způsobu sběru, 
zpracování atd., přičemž v regionálním/místním plánu je pro určité typy 
odpadu možné uvést i podrobné požadavky na zpracování, přepravu atd. 
 
Strukturu sběrného systému mohou podrobně určovat také stávající právní 
předpisy. Nové právní předpisy mohou dokonce zavedení sběrných systémů 
podporovat tím, že stanoví, který typ sběrného systému je třeba zvolit.  
 
Některé odpadové toky podléhají zvláštním požadavkům na recyklaci. Tyto 
typy odpadu může být vhodné prodiskutovat jednak v samostatné části, 
která je bude popisovat, a jednak v rámci plánování. To platí například pro 
obalový odpad, u něhož byly cíle týkající se míry recyklace stanoveny na 
úrovni EU. Obalový odpad může být proto, bez ohledu na zdroj, z kterého 
pochází – ať z domácností, průmyslu či obchodní činnosti – shromažďován 
zvlášť. To samé může platit pro nebezpečný odpad a baterie, jež upravuje 
směrnice o bateriích a akumulátorech, stejně jako pro řadu jiných 
odpadových toků. Krom toho jsou  některé odpadové toky pro EU prioritní a 
měly by být zahrnuty do akčního plánu.   
 
Předpokladem v rámci regionálního či místního plánu pro nakládání s odpady 
je provedení podrobného plánování pro stávající nakládání s odpady, včetně 
jejich zpracování a odstraňování.  
 
Rámeček 5.3 Příklad: zahradní odpad 
 
Realizační plán pro bioodpad (potravinový odpad) a vegetační odpad (zahradní 
odpad) vlámské oblasti v Belgii stanovil cíl, podle něhož měl mít koncem roku 1997 
každý obyvatel Flander možnost třídit sběr zahradního odpadu. Zahradní odpad se 
sbírá buď na základě pouličního sběru (obvykle ve velkém) nebo ho původce sám 
donese. Některé místní orgány rovněž za poplatek nebo  zdarma nabízejí biologicky 
rozložitelné plastikové nebo papírové pytle. V takových případech je frekvence sběru 
obecně vyšší než u sběru ve velkém.  
 
Zdroj: Nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem v Evropě: Strategie 
a nástroje, Evropská agentura pro životní prostředí, 2001. 
Http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
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Zařízení pro nakládání s odpady 
Akční plán by měl rovněž zahrnovat rozhodnutí o typu a kapacitě zařízení na 
nakládání s odpady. Toto rozhodnutí je třeba důkladně zvážit, neboť zřízení 
takových zařízení je poměrně nákladnou záležitostí.  
 
V regionálních/místních plánech by měla být podrobně vyhodnocena potřeba 
různých typů zařízení a jejich kapacity. V akčním plánu by pak měly být 
uvedeny odhady toho, zda je dosaženo souladu s národními strategiemi o 
odpadu, např. co se týče zásad malé vzdálenosti a soběstačnosti. Akční plán 
by měl krom toho posuzovat, zda různé typy zařízení byly přizpůsobeny 
celkovým cílům odpadové(ých) strategie/plánů ve smyslu kapacity a metody 
zpracování, s ohledem na hierarchii odpadu. Každé zpracovatelské zařízení je 
třeba popsat a porovnat s očekávaným množstvím odpadu produkovaného 
během fáze plánování.  
 
Životnost těchto zařízení navíc čítá několik desetiletí, jejich umístění je proto 
třeba vybírat velmi pečlivě.  
 
Plánovací horizont různých způsobů sběru a zpracování v zásadě závisí na 
úsporách z rozsahu používaného zařízení. Tím se stanoví dimenze zařízení o 
minimální kapacitě, má-li být provozováno hospodárně a s minimálními 
plánovacími horizonty, aby se zajistila doba návratnosti investic. Typické 
hodnoty založené na zkušenosti jsou uvedeny v tabulce 9. 
 
Tabulka 9. Minimální plánovací horizont pro různé metody sběru a 
zpracování 

Systém Minimální plánovací 
horizont 

Svoz pevného komunálního odpadu 3 roky 

Kompostovací zařízení (nízká tech.) 5 let 

Kontrolovaná skládka 10 let 

Spalovna 20 let 

Kompostovací zařízení (vyspělá tech.) 20 let 

Zařízení na zpracování nebezpečného odpadu 20 let 
Pozn.: Uvedené hodnoty jsou založeny na zkušenosti a závisí na kapacitě zařízení.  
 
 
V rámci plánování je rovněž třeba odhadnout, zda zařízení odpovídají 
současným a budoucím požadavkům; do plánu je rovněž třeba zahrnout 
plány na rozšíření, modernizaci atd. Krom toho je třeba popsat potřebu 
nového environmentálního povolení.  
 
Rámeček 5.4 Příklad: Environmentální a ekonomické úvahy  
 
Rada hrabství Staffordshire a městská rada v Stoke-on-Trent v místním 
odpadovém plánu uvádí, že: návrhy na spalování odpadu budou schváleny tam, 
kde navrhované provedení: 

i) reprezentuje nejlépe proveditelnou environmentální alternativu; 
ii) počítá se získáváním energie, buď kombinovaným získáváním tepla a energie 

nebo produkcí elektřiny a  
iii) nebude narušovat působení zařízení pro nakládání s odpady, která jsou v 

rámci hierarchie odpadu na vyšší úrovni, včetně kompostovacích a 
recyklačních zařízení a zařízení, která z odpadu vyrábějí energii. 

 
Ohledně bodu iii) je uvedeno, že: spalování může představovat zásadní investici, 
která vyžaduje uzavření dlouhodobých smluv a potřebu větších množství odpadu, 
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jež zařízení zaručí existenceschopnost. V souvislosti s nejlépe proveditelnou 
environmentální alternativou, hierarchií odpadu a zásadou malé vzdálenosti je 
proto důležité zvážit ekonomické důsledky navrhovaného řešení, společně s 
environmentálními a sociálními důsledky.  
 
Proto je třeba při zvažování výstavby zařízení na zpracování odpadu myslet na 
celkovou odpadovou strategii. Zároveň je třeba zvážit dopad na působení jiných 
zařízení pro nakládání s odpady, aby navrhované řešení nenarušovalo lépe 
udržitelné metody nakládání s odpady.  
 
Zdroj: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/revisedcontents.pdf  

 
 
Předtím, než padne rozhodnutí o metodách zpracování a umístění zařízení 
pro nakládání s odpady, může být užitečné provést pro různé scénáře 
zpracované pro jednotlivé odpadové toky a zdroje jednu či více analýz 
nákladů a výnosů. Analýza nákladů a výnosů je nástrojem, který podává 
přehled následků/dopadů různých alternativ, a je pomůckou pro ty, kdo 
přijímají rozhodnutí. Použití analýz nákladů a výnosů může být rovněž 
příležitostí posoudit dopad systému nakládání s odpady na jiné plány, např. 
v oblasti zdraví, územního plánování atd. 
 
Rámeček 5.5 Příklad: Kritéria pro umístění zařízení na zpracování 
odpadu 
 
Rada hrabství Staffordshire a městská rada v Stoke-on-Trent se dohodly na 
zvláštních kritériích ohledně umístění zařízení na zpracování odpadu.  
 
Místní odpadový plán uvádí:  
Návrhy na nová zařízení na zpracování odpadu budou schváleny tam, kde 
navrhované řešení představuje nejlépe proveditelné environmentální alternativy a: 

1. bylo by kompatibilní s jiným způsobem využití půdy v sousedství nebo blízkém 
okolí; 

2. doplňovalo by stávající aktivity nebo tvořil součást integrovaného zařízení pro 
nakládání s odpady nebo by 

3. vracelo degradovanou, kontaminovanou nebo zdevastovanou půdu zpět do 
produktivního použití, nebo znovu využilo již existující  nebo nepotřebné 
budovy. 

 
Místní politika týkající se využití kontaminované půdy a opětovného použití již 
existujících nebo nepotřebných budov je proto zahrnuta do procesu rozhodování 
týkajícího se umístění zařízení na zpracování odpadu. 
 
Zdroj: http://www.staffordshire.gov.uk/waste/index.htm 

 
 
Odpovědnost 
Odpovědnost za nakládání s odpady může být přisouzena několika stranám, 
jako jsou místní orgány nebo průmysl. V některých případech je  
odpovědností výrobce poskytnout alternativy recyklace nebo opakovaného 
použití, když se jeho výrobek stane odpadem. Otázka odpovědnosti by se 
měla řídit právními předpisy nebo dohodami. 
 
Bez ohledu na rozvržení odpovědnosti v rámci stávajícího systému je třeba 
odpovědnost za všechny odpadové toky popsat jednoznačně, přičemž je 
třeba jasně označit zodpovědné osoby, instituce atd.  
  
Časový harmonogram implementace všech činností pro dosažení cílů by měl 
být považován za důležitou součást plánu pro nakládání s odpady. Užitečné 
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může být stanovení určitých mezníků, které umožní včas odhalit odchylky od 
plánu a zavést korektivní opatření.  
 

Rámeček 5.6 Příklad: Rozvržení odpovědnosti 
 
Odpadový plán valonské oblasti uvádí pro každý odpadový tok zvláštní tabulku, 
která popisuje organizaci a definuje, kdo za danou oblast odpovídá. Níže je uveden 
výňatek z části takové tabulky, která se zabývá nebezpečným odpadem. Činnosti 
jsou rozděleny do následujících podskupin: soupis odpadu, prevence, sběr a 
odstraňování odpadu atd. U nebezpečného odpadu tabulka čítá celkem 36 položek, 
z nichž dvě uvádíme jako příklad.  

Činnost Zřizovatel Provozovatel Ukončení 
Soupis odpadu 
Ustanovit povinnost vypracovat 
standardizovaný registr, kde budou 
zaznamenány množstevní, kvalitativní 
a ekonomické údaje o nebezpečném 
odpadu, jeho původu, místu určení a 
zbytcích ze zpracování, stejně jako 
standardizované pololetní prohlášení 
obsahující informace o registru, jež 
bude namátkově kontrolováno s cílem 
zajistit správnost a objektivitu těchto 
prohlášení 

 
Vláda 
valonské 
oblasti 

 
 Průmysl 
 Odvětví 
odpadu 
 Sdružení 
městských 
úřadů 

1999 

 

Sběr odpadu 
Zřídit seznam nebezpečného odpadu s 
uvedením množství, která jsou 
předmětem tříděného sběru 

 
Vláda 
valonské 
oblasti 

 
 Průmysl 
 Městské 
úřady 

 
1999 

 Zdroj: 
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames.cfm 

 
 
Ekonomické důsledky a financování 
Dosáhnout v budoucím systému u každého odpadového toku optimální 
kombinace způsobů zpracování je skutečným oříškem plánování nakládání s 
odpady. Konečný výsledek může zahrnovat řadu opatření a nástrojů 
(právních a ekonomických), jež je třeba aktivovat, kampaně na zvýšení 
povědomí, nová schémata sběru a přístup k novým zpracovatelským 
zařízením. 
 
Kromě odhadu efektivity jednotlivých iniciativ ve smyslu množství odpadu, 
jež je třeba zahrnout do celkového odpadového toku či zpracovat jiným 
způsobem, povede budoucí systém nakládání s odpady k zásadním 
investicím a dodatečným provozním nákladům.  
 
Zásadním prvkem při přijímání konečných rozhodnutí a schvalování nového 
systému nakládání s odpady bude přijetí rozhodnutí o ekonomických 
důsledcích, jednak co se týče počátečních investic a provozních nákladů, ale 
i budoucí výše poplatků a příspěvků ze strany uživatelů. I tady je třeba 
posoudit každou iniciativu z hlediska ekonomických důsledků a poté začlenit 
do jednoho souhrnného přehledu.  
 
Cílem je odhadnout výši celkových nákladů ve smyslu kapitálových a 
provozních nákladů. Protože však mají sběrné vybavení, skládky a jiná 
zařízení nezbytná v rámci systému nakládání s odpady různou životnost a 
různou dobu opotřebení, je třeba provést odpovídající výpočty a poté 
porovnat a shrnout náklady na realizaci mnoha činností. Jedním ze způsobů 
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je vypočítat celkové roční náklady, to jest operační náklady plus roční 
náklady na investice.   
 
Náklady by měly být pokud možno rozlišeny dle:  

 nákladů na obecnou administrativní činnost jako jsou náklady spojené s 
odpadovým plánováním, získáním povolení, právními předpisy atd. ,  

 obecných iniciativ prevence odpadu a  
 nákladů souvisejících se zpracováním různých odpadových toků, včetně 

investičních nákladů.  
 
Tímto způsobem by mělo být možné průběžně monitorovat ekonomické 
náklady na dosažení cílů a zároveň porovnat náklady stávajícího systému 
nakládání s odpady s náklady nového plánu pro nakládání s odpady. 
 
Výpočty nákladů na jednu tunu odpadu mohou pomoci získat představu o 
průměrných nákladech a lze je použít při porovnávání nákladů a jednotlivých 
alternativ.  
 
5.4 Možná opatření pro implementaci plánu pro nakládání 

s odpady 

Pro implementaci plánu pro nakládání s odpady je potřeba řada opatření, 
neboť každý cíl plánu by zpravidla měl být podpořen jedním či více cílených 
opatření.   
 
Klíčovou otázkou při výběru opatření dostupných příslušnému orgánu je, 
které opatření změní chování lidí nejefektivněji. U každého cíle by měl 
příslušný orgán posoudit nejen to, jaké opatření je nejvhodnější, aby se 
méně zatěžovalo životní prostředí, ale také ekonomické důsledky opatření a 
jeho politickou proveditelnost.  
 
U některých cílů budou nejlepší alternativou regulační opatření. To platí 
především tam, kde je cílem zabránit šíření určitých nebezpečných látek. 
Ekonomické stimuly mohou mít větší efekt u takových cílů, jako je omezení 
produkce odpadu nebo zvýšení míry recyklace. Jistě však existují i jiná 
vhodná opatření. Jedním takovým opatřením je zvýšení veřejného povědomí.   
 
Tato část tedy představuje opatření, která je možné použít pro implementaci 
plánu pro nakládání s odpady. Právní předpisy jsou považovány za 
nejběžnější a známé opatření, nejsou tedy nijak podrobněji popisovány. 
Důraz je kladen na taková opatření, jako je zvyšování veřejného povědomí, 
ekonomické stimuly (např. poplatky/příspěvky, subvence), integrovaná 
politika produktu, environmentální dohody a plánování.  
 
Veřejné povědomí 
Aby mohl existovat výkonný a dobře fungující systém nakládání s odpady, je 
důležité, aby veřejnost tomuto systému rozuměla a podporovala ho. Úspěch 
některých recyklačních schémat závisí takřka výhradně na podpoře ze strany 
uživatelů, např. domácností. Jak místní orgán přesvědčí občana, aby prázdné 
skleněné lahve nosil do místní sběrny nebo recyklačního centra, když je 
může prostě jen vyhodit do koše?   
 
Právní a ekonomické stimuly mohou chování lidí změnit. Účinným nástrojem 
však může být rovněž informování veřejnosti a podnícení ochoty dodržovat 
pokyny pro nakládání s odpady.   
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Rámeček 5.7 Informování veřejnosti – příklady:  
 
Rakouský průvodce třídění odpadu 
V Rakousku vypracovalo federální ministerstvo zemědělství a lesnictví, životního 
prostředí a nakládání s vodou souhrnného průvodce třídění odpadu, Abfall-Trenn-
ABC, který zahrnuje hlavní odpadové toky, užitečné kontakty a slovník pojmů 
týkajících se odpadu. Tyto pokyny jsou k dispozici na internetu na adrese: 
http://www.ooe.gv.at/umwelt/abfall/wegweiser/abfwegw.htm 
 
Francouzské praktické pokyny 
Francouzská agentura pro životní prostředí a nakládání s energií, ADEME, zveřejnila 
sérii praktických pokynů, Les guides pratiques, o odpadu z domácností, domácím 
kompostování, odpadních elektrických a elektronických zařízeních a nebezpečném 
odpadu: http://www.ademe.fr/particuliers/Default.htm 
 
 
Existuje řada způsobů, jak zvýšit veřejné povědomí o otázkách odpadu a 
informovat občany o možných řešeních.  
 
Povědomí je možné zvýšit prostřednictvím informačních kampaní nebo 
pokynů. Má-li být spuštěna nová iniciativa, jako je sběr baterií nebo 
elektrických a elektronických zařízení z domácností, jsou vhodnými médii 
televizní šoty nebo inzeráty v novinách.  
 
Dalším přirozeným médiem pro informování veřejnosti je internet. Vytvoření 
internetové stránky, ze které si veřejnost může stáhnout plán pro nakládání 
s odpady a různé letáky, je velmi snadnou a finančně nenáročnou 
alternativou. Internetovou stránku je dokonce možné rozšířit o odpovědi na 
často kladené otázky a související odkazy na jiné internetové stránky, kde lze 
nalézt další informace. 
 

Rámeček 5.8 Nízkonákladové nástroje na zvýšení veřejného povědomí 
 
1. Masově vzdělávací činnosti jako jsou: 
• články v novinách  
• souhrny zpráv  
• proslovy 
• návštěvy pracovníků městských úřadů v rádiových vysíláních 
• oznámení veřejné správy  
2. Přednášky:  

• na školách, 
• univerzitách, 
• v klubech, 
• zájmových skupinách/ nevládních organizacích, 
• na veřejných akcích; 

3. Prostá internetová stránka  
4. Soutěže plakátů a výstavy 
5. Školení pracovníků   
6. Návštěvy (dobrovolných) pracovníků v domácnostech 
7. Okrskové informační výbory pro zvyšování povědomí o veřejném zdraví, životním 

prostření a odpadu.  
 
Zdroj: Skupina Světové banky: Průvodce strategickým plánováním pro nakládání s komunálním 
pevným odpadem.  

 
Na místní či regionální úrovni může příslušný orgán nebo organizace pro 
nakládání s odpady zřídit horkou telefonní linku nebo e-mailovou službu, kde 
občané mohou klást dotazy týkající se systému nakládání s odpady. 
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Jinou možností je „učení v akci”, kdy například v recyklačním centru působí 
školení pracovníci a pomáhají lidem správně třídit jejich odpad.  
 
 
Ekonomické nástroje 
Při navrhování ekonomických nástrojů je v ideálním případě cílem vytvořit 
stimuly pro spotřebitele nebo výrobce, aby změnili své nynější chování a 
méně zatěžovali životní prostředí. Patří sem nalezení způsobů prevence 
produkce odpadu nebo výběr takových alternativ nakládání s odpady, které 
méně poškozují životní prostředí. Běžnými ekonomickými stimuly jsou daně, 
poplatky a příspěvky5. Dobře známé jsou například daně ze skládek a obalů 
a poplatky či příspěvky na sběr a zpracování odpadu. Poplatky za sběr a 
zpracování odpadu mohou vypadat různě, existují např. schémata založená 
na váze či objemu odpadu nebo existuje možnost tyto poplatky i snížit, 
pokud domácnosti doma část odpadu kompostují. 
 
Poplatky a příspěvky však nejsou jedinými ekonomickými nástroji. K 
vytvoření stimulu je možné použít i subvence. Vlastník vozidla s ukončenou 
životností může například obdržet prémii za to, že své auto odevzdá na 
autorizovaném vrakovišti, které zaručí, že bude odpad zpracován podle 
stávající směrnice, např. že budou separovány a zpracovány odpadní oleje 
atd. Příslušný orgán může také poskytovat subvence na sběr určitých 
odpadových toků, např. niklkadmiových baterií.  
 

Rámeček 5.9 Ekonomické nástroje - příklady:  
 
Komise vypracovala studii Ekonomické a environmentální důsledky použití 
environmentálních daní v Evropské unii a jejích členských státech. Jejím 
předmětem například daň ze skládek. Studie byla uveřejněna na: 
http://europa.eu.int/comm/environment/enveco/taxation/ch10_landfill.pdf 
 
Jiná studie, Financování a stimulační schémata pro nakládání s komunálním 
pevným odpadem, analyzuje 20 případových studií o inovativních finančních 
systémech: 
Viz: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/costwastemanagement.pdf  
 
OECD vytvořila Databázi daní týkajících se životního prostředí s předdefinovanými 
dotazy, které se týkají národních daní, včetně daní z odpadu. Viz: 
http://www.oecd.org/EN/document/0,,EN-document-8-nodirectorate-no-1-3016-
8,00.html#title1 
 
 
 
Integrovaná politika produktu 
Integrovaná politika produktu je rámec několika opatření jako je 
odpovědnost výrobce, označování ekologických produktů, analýzy životnosti 
a systémy environmentálního managementu. Jejím cílem je integrovat úvahy 
o životním prostředí do designu produktů a omezit míru zatěžování životního 
prostředí v průběhu celé jejich životnosti. Tohoto omezení je možné 
dosáhnout například méně častým používáním nebezpečných látek nebo 
zvýšením míry recyklace produktů.  
                                                
5 V Databázi daní týkajících se životního prostředí, kterou vytvořila OECD, jsou daně 
definovány jako jakákoli povinná nekompenzovaná platba vládě odváděná na bázi 
daní, která se zvláštním způsobem týká životního prostředí. Daně nejsou 
kompenzovány v tom smyslu, že dávky vyplácené vládou daňovým poplatníkům 
nejsou obvykle úměrné jejich platbám. Kompenzované platby vládě, jako jsou 
poplatky a příspěvky, jsou odváděny více méně úměrně k poskytovaným službám 
(např. množství shromážděného a zpracovávaného odpadu). 
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Odpovědnost výrobce se v uplynulých letech stala populárním opatřením, 
hlavně proto, že zavádí zásadu „znečišťovatel platí” a snižuje tak náklady 
hrazené místními orgány. Krom toho je rozhodnutí o tom, jak vytvořit  
systémy, které by upravovaly otázku odpovědnosti výrobce, přijímáno 
samotnými výrobci. Na druhou stranu ale mohou být v daném případě 
finanční otázky pro veřejnost méně transparentní.  
 

Rámeček 5.10 Odpovědnost výrobce – příklady:  
 
Švédsko - Odpovědnost výrobce za OEEZ 
1. července 2001 vstoupil ve Švédsku v platnost předpis o odpovědnosti výrobce za 
odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ). Pokud si zákazník zakoupí nový 
produkt, má výrobce krom jiného povinnost od něj bezplatně převzít staré zařízení a 
místním orgánům předložit plán přebírání starých výrobků.  
Viz: http://www.internat.naturvardsverket.se/index.php3 
 
Směrnice o odpadním elektrickém a elektronickém zařízení 
Odpovědnost výrobce rovněž zavádí směrnice o OEEZ, a to jak na úrovni sběru, tak i 
zpracování. Při dodávce nového výrobku jsou proto obchodníci povinni zajistit, že 
jim staré výrobky mohou být odevzdány, a to zdarma, alespoň na základě principu 
jedna ku jedné, pokud je starý výrobek podobného typu a splňoval stejnou funkci, 
jako zakoupené zařízení. Na výrobcích se požaduje, aby vytvořili systémy na 
zpracování OEEZ.  
Viz: http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm 
 
 
 
Environmentální dohody 
Environmentální dohody mezi odvětvím průmyslu a orgány, jež mají 
dosáhnout určitého cíle, mohou být účinným prostředkem, jak omezit dopad 
průmyslové činnosti na životní prostředí. V mnoha případech bylo průmyslu 
dáno na výběr, buď musí splňovat stanovené právní požadavky nebo uzavřít 
dohodu o tom, jak dosáhnout souhrnu určitých cílů.  
 

Rámeček 5.11 Environmentální dohody – příklady: 
 
Studie o environmentálních dohodách 
Evropská agentura pro životní prostředí provedla studii nazvanou Environmentální 
dohody. Tato studie má politikům a široké veřejnosti krátce představit uplatňování 
těchto dohod v členských státech a informovat je o jejich použití. Studie je dostupná 
na adrese: 
http://reports.eea.eu.int/92-9167-052-9 
 
Nizozemská smlouva o obalech 
Když nizozemská vláda implementovala směrnici o obalech do nizozemských 
právních předpisů, vznikly jednotlivým výrobcům a dovozcům obalů různé 
povinnosti. Výrobnímu řetězci obalů však byla dána příležitost uzavřít dohodu, v 
jejímž rámci by se příslušné strany dohodly na tom, jak povinnosti stanovené v 
nařízení implementovat do praxe. Druhá dohoda o obalech byla podepsána v roce  
1997. Jedním z cílů, které dohoda stanovuje je, že se růst množství obalů 
uváděných na trh musí omezovat na úroveň růstu HDP, sníženou o 10%. Třetí 
dohoda o obalech je v současné době předmětem jednání. 
Viz: http://www2.minvrom.nl/pagina.html?id=5001 
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Plánování 
Aby bylo možné zajistit dostatečnou kapacitu pro dosažení cílů plánu pro 
nakládání s odpady, je při výběru z různých alternativ sběru a zpracování 
nutné zvážit budoucí kapacitu zařízení pro nakládání s odpady. 
 
Přitom je třeba vzít v úvahu dvě věci. První se týká finančních požadavků a 
otázky, kdo ponese finanční náklady v případě, že bude nutné kapacitu 
rozšířit. Druhá záležitost se týká případného umístění budoucích zařízení. 
Nikdo totiž obvykle nechce, aby zařízení na zpracování odpadu bylo v jeho 
sousedství, tuto otázku je proto třeba plánovat s dostatečným časovým 
předstihem.    
 

Rámeček 5.12 Plánování – příklad:  
 
Dánská agentura na ochranu životního prostředí učinila odhad množství odpadu 
vhodného ke spálení a kapacity spalování odpadu. Od dánských spaloven byly 
shromážděny informace o stávající a budoucí kapacitě spalování, počtu spalovacích 
jednotek, výhřevnosti odpadu, roční pracovní době, povoleních a očekávaných 
změnách kapacity nebo jiných zásadních změnách plánovaných před rokem 2008. 
Údaje o budoucích množstvích odpadu vhodného ke spálení jsou porovnávány s 
očekávanou kapacitou spalování v letech 2004 a 2008.  
 
Zpráva Affaldsforbrænding i 2004 og 2008, mængder og kapaciteter je přístupná na 
adrese (shrnutí v angličtině): http://www.mst.dk/udgiv/Publikationer/2001/87-7944-
724-4/pdf/87-7944-725-2.PDF  

 
 
5.5 Dlouhodobý vývoj 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 3.1, měl by plán pokrývat pouze období tří až 
pěti let. Může být ale důležité mít k dispozici také údaje o dlouhodobé 
perspektivě a s jejich pomocí stanovit kapacitu nezbytnou pro zvládnutí 
budoucích množství odpadu. I úvahy o kapacitě a nákladech z hlediska 
dlouhodobého vývoje proto mohou být užitečné. 
 
Krom toho budou pro dosažení cílů možná nezbytné další iniciativy v 
budoucnosti. Mají-li být například dosaženy cíle týkající se biologicky 
rozložitelného odpadu stanovené ve směrnici o skládkování, budou v dalších 
12 letech zapotřebí nové sběrné systémy a nová zařízení na využití odpadu. 
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Shrnutí: 
 
 
♦ Stanovení cílů:  

 Jsou cíle v souladu se zásadami nakládání s odpady v EU? 
 Byly stanoveny cíle pro odpadové toky, které jsou pro EU prioritní?  
 Bylo provedeno environmentální a ekonomické hodnocení cílů?  

 
♦ Monitorování a vyhodnocení cílů za účelem revize strategie/plánu:  

 Byly pro všechny cíle stanoveny měřitelné dílčí cíle? Buď v EU nebo v 
právních předpisech jednotlivých států, případně jako výsledek procesu 
plánování? 

 Byly určeny ukazatele, které by umožňovaly monitorovat vývoj? Jsou tyto 
ukazatele měřitelné?  

 Za účelem revize strategie/plánu je třeba stanovit časový plán: jak a kdy 
bude provedena jeho revize?  

 
♦ Formulování strategie a akční plán: 

 Byl učiněn odhad budoucích množství odpadu? Jsou vybrané předpoklady 
realistické a pokrývají všechny parametry, které v budoucnu mohou 
ovlivňovat produkci odpadu? 

 Jaké se používají typy zařízení pro nakládání s odpady? Mají dostatečnou 
kapacitu, která bude schopna pokrýt budoucí požadavky (založenou na 
odhadovaných budoucích množstvích odpadu) a nové cíle?  

 Došlo k rozvržení odpovědnosti mezi vládu, místní orgány, průmysl atd.? 
 Byly odhadnuty náklady na implementaci plánu? Bude plán financován z 

příspěvků/poplatků za odpad, z daní z příjmu nebo z jiných zdrojů?  
 Byl stanoven časový harmonogram pro implementaci nových činností v 

akčním plánu? 
 
♦ Implementační opatření: 

 Obsahuje plán opatření na podporu jeho implementace? Zvyšování 
povědomí? Ekonomické stimuly? Jiná správní nebo regulační opatření?  
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6 Užitečné webové stránky a publikace 
 
 
Níže je uveden nikoli zcela vyčerpávající seznam odkazů dostupných na 
internetu. Zahrnuje zdroje dalších informací o plánování nakládání s odpady, 
různé pokyny i národní či regionální plány a podobné strategické dokumenty.  
 
Krom toho je zde uveden také přehled souvisejících publikací. 
 
 
6.1 Další informace 

Evropská komise, 
generální ředitelství pro 
životní prostředí, jaderná 
bezpečnost a civilní 
ochrana 

Obecná internetová stránka:  

http://europa.eu.int/comm/environment/index_en.htm 

Pozornost EU věnovaná nakládání s odpady:  

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/facts_
en.htm 

Integrovaná politika produktu: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/home.ht
m 

Právní předpisy EU, EUR-
Lex 

Oddíl 15.10.30.30 – Nakládání s odpady a čistá 
technologie  

http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/reg/en_register_15103030.html 

Evropský statistický úřad – 
Eurostat 

http://www.europa.eu.int/eurostat.html 

Evropská agentura pro 
životní prostředí 

Obecná internetová stránka: 

http://www.eea.eu.int/ 

O odpadu:  

http://themes.eea.eu.int/Environmental_issues/waste 

Evropské tematické 
centrum o odpadových a 
materiálových tocích 

http://waste.eionet.eu.int/ 

Wastebase, elektronická databáze s informacemi o 
odpadu, odpadových politikách, plánování, nakládání s 
odpady a zpracovávání odpadu v Evropě: 
http://wastebase.eionet.eu.int/ 

Sekretariát Basilejské 
úmluvy o kontrole pohybu 
nebezpečného odpadu 
přes hranice státu a jeho 
odstraňování 

 

http://www.unep.ch/basel/ 

 

Aarhuská úmluva http://www.unece.org/env/pp/ 

Implementace Aarhuské úmluvy do evropských 
právních předpisů: 
http://europa.eu.int/comm/environment/aarhus/index.
htm 

Ředitelství OECD pro 
životní prostředí 

http://www.oecd.org/oecd/pages/home/displaygenera
l/0,3380,EN-home-8-nodirectorate-no-no--8,FF.html 

Databáze daní týkajících se životního prostředí 

http://www1.oecd.org/scripts/env/ecoInst/index.htm 

ACRR (Sdružení měst a 
regionů pro recyklaci) 

http://www.acrr.org/german/about-us/uber-uns.htm 

Sdružení pro udržitelné 
využívání a obnovu zdrojů 
v Evropě 

http://www.assurre.org 
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Fórum pro obnovu zdrojů http://www.residua.com/rrf/index.htm 

 

 

 
6.2 Pokyny 

Strategické 
plánování pro 
udržitelné nakládání 
s odpady:
Poradenství k tvorbě 
možných řešení a 
jejich 
vyhodnocování 

Vládní kancelář zástupce předsedy vlády ve Spojeném 
království zveřejnila průvodce správnými postupy pro 
strategickém plánování pro udržitelné nakládání s odpady.  

http://www.planning.odpm.gov.uk/spswmgod/index.htm 

Méthode de révision 
des plans and 
Gestion des déchets: 
état des 
connaissances 

Zveřejněno francouzskou Agenturou pro životní prostředí a 
nakládání s energií, ADEME. Francouzská verze byla 
zveřejněna na adrese: 
http://www.ademe.fr/collectivites/Dechets-new/Politique-
planif/plans/guide.htm. Shrnutí v anglickém znění, 
Nakládání s odpadem z domácností: úsekové plány, je 
rovněž k dispozici.  

Průvodce 
strategickým 
plánováním pro 
nakládání s 
komunálním pevným 
odpadem 

Zveřejněno Světovou bankou. Cílem tohoto průvodce je 
poskytovat informace, podpůrné metodiky a nástroje a být 
tak pomůckou pro tvorbu strategických plánů nakládání s 
komunálním pevným odpadem na místní a regionální 
úrovni. Průvodce je určen v prvé řadě místním a 
regionálním orgánům v rozvojových zemích a zemích, které 
transformují svou ekonomiku, mnohé informace uvedené v 
průvodci však mohou být přínosné pro všechny země. 

http://wbln0018.worldbank.org/External/Urban/UrbanDev.
nsf/Urban+Waste+Management/349F2CDAE6E96C628525
6B3A007DB3D1?OpenDocument 

Národní odpadová 
strategie: podpůrné 
poradenství 

 

Dokument vydaný Skotskou agenturou na ochranu 
životního prostředí jako pomůcka pro přípravu oblastních 
odpadových plánů, který se má stát klíčovým nástrojem 
pro implementaci národní odpadové strategie.  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_supportin
g_guidance.htm 

Průvodce odpady 
průvodce. Rámec a 
strategie pro 
nakládání s odpady v 
evropských městech 

Zveřejněn Agenturou na ochranu životního prostředí v 
Kodani v roce 1999, za podpory generálního ředitelství pro 
životní prostředí Evropské komise.  

http://euronet.uwe.ac.uk/waste/ 

Průvodce správnými 
postupy pro 
minimalizaci odpadu 

Zveřejněn agenturou Spojeného království pro životní 
prostředí. Tento průvodce je užitečný pro malé a střední 
podniky při zavádění programů na minimalizaci odpadu na 
pracovišti. http://www.environment-
agency.gov.uk/commondata/105385/good_practice.pdf 

Les guides pratiques 

 

Francouzská Agentura pro životní prostředí a nakládání s 
odpady, ADEME, zveřejnila čtyři praktické návody: Les 
déchets des ménages, Le compostage individuel, Les 
appareils électroménagers and Les déchets dangereux. 

http://www.ademe.fr/particuliers/  

 
 
6.3 Národní plány a strategie nakládání s odpady 

Rakousko Federální plán pro nakládání s odpady 2001, Rakouské federální 
ministerstvo zemědělství,  lesního hospodářství, životního 
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prostředí a vodního hospodářství: 
http://gpool.lfrz.at/gpoolexport/media/file/federalwaste.pdf 

Belgie Flandry: Strategický odpadový plán (2002-2006) a jiné plány pro 
nakládání s odpady: http://www.ovam.be/ 
Valonská oblast: Horizon 2010, Plan Wallon des déchets, valonské 
ministerstvo pro životní prostředí  
http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/vis
iteur/frames.cfm 
Brusel: Plan de prévention et de gestion des déchets 1998-2002.  

Dánsko Odpad 21, Plán pro nakládání s odpady 1998-2004, dánská 
Agentura na ochranu životního prostředí: 
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/1999/87-7909-571-
2/pdf/87-7909-570-4.PDF  

Finsko Národní odpadový plán, 1998-2005, ministerstvo životního 
prostředí:  

http://www.vyh.fi/eng/environ/policy/waste/planning.htm 

Brožurka, Finský národní plán pro nakládání s odpady stručně: 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/waste/waste.pdf 

Francie Plans départementaux: příklady Přijaty nebo 
zveřejněny:  

 Pas-de-Calais: Plan départemental révisé 
d’élimination de déchets menagers et 
assimiles 

13. září 2002 

 Alpes de Haute-Provence: Plan 
départemental d’élimination de déchets 
menagers et assimiles 

15. února 2002 

Německo Abfallwirtschaftsplanen: příklady Přijaty nebo 
zveřejněny: 

 Bayern: Abfallwirtschaftsplan Bayern, 
Verordnung und Begründung 

prosinec 2001 

 Freie Hansestadt Bremen: 
Abfallwirtschaftsplan und Abfallbilanz 

únor 2002 

Řecko Shrnutí plánu v angličtině je k dispozici v databázi WasteBase 
(nejedná se oficiální shrnutí): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
GR01-0 

Irsko „A policy statement, waste management – changing our ways”, 
ministerstvo životního prostředí a samosprávy, září 1998: 
http://www.environ.ie/environ/envindex.html 

Příklad regionálního plánu: Waste Management Plan for the 
Dublin Region 1999-2003.  

Itálie Shrnutí plánu v angličtině je k dispozici v databázi WasteBase 
(nejedná se oficiální shrnutí): 
http://waste.eionet.eu.int/wastebase/plans/details_html?pk=P-
IT1 

 Příklady regionálních plánů: Přijaty nebo 
zveřejněny: 

 Lazio: Piano di gestione dei rifiuti září 2002 

 Puglia: Piano di gestione dei rifiuti e 
delle bonifiche in Puglia – 
Completamento, integrazione e 
modificazione 

září 2002 
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Lucembursko Plan national de gestion des déchets (2001-2006).  

http://www.mev.etat.lu/home.html 

Nizozemsko Ministr pro bytovou politiku, územní plánování a životní prostředí 
vypracoval společně s Radou pro nakládání s odpady Národní plán 
pro nakládání s odpady 2002-2012.  
http://www.aoo.nl/default.htm?http%3A//www.aoo.nl/page.asp
%3Fmenu_id%3D76 

Norsko Vládní odpadová politika, ministerstvo životního prostředí 

http://odin.dep.no/md/engelsk/publ/rapporter/022051-
220006/index-dok000-b-n-a.html 

Portugalsko Projecto Para o Plano Nacional de Resíduos, ministerstvo pro 
města, územní plánování a životní prostředí:  

http://www.ambiente.gov.pt/ 

 

Španělsko Plan Nacional de Residous Urbanos (2000-2006). [Národní plán 
pro komunální odpad ve Španělsku].  

http://www.mma.es/calid_amb/residuos/plan/index.htm 

Švédsko Regeringens skrivelse, 1998/99:63, En nationell strategi för 
avfallshanteringen 
http://miljo.regeringen.se/propositionermm/skrivelser/pdf/skr989
9_63.pdf 

 Příklady místních plánů: Přijaty nebo 
zveřejněny: 

 Malmö stad: Avfallsplan 1993 

 Nybro: Avfallsplan for Nybro 1989-2000 duben 1991 

Spojené 
království 

Anglie a Wales: Waste Strategy 2000 (část 1 a 2), ministerstvo 
životního prostředí, dopravy a regionů: 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastvol1.pdf 
http://www.defra.gov.uk/environment/waste/strategy/cm4693/pd
f/wastv2_1.pdf 

Skotsko: The National Waste Strategy 1999, Skotská agentura na 
ochranu životního prostředí:  

http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/nws/nws_1999.htm 

Návrhy oblastních odpadových plánů jsou k dispozici na:  
http://www.sepa.org.uk/nws/guidance/dawp.htm 

 
 
6.4 Publikace 

Pozornost EU věnovaná nakládání s odpady  
Evropská unie definovala a uplatňuje odpadovou strategii, která je 
předmětem níže uvedeného dokumentu. Jeho cílem je informovat místní a 
regionální subjekty, nevládní organizace, tvůrce politik na všech úrovních, 
sociální partnery a spotřebitele i občany. Součástí uvedeného dokumentu 
jsou odkazy na související studie Komise týkající se odpadu. Strategie je 
zveřejněna na adrese:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/publications/eufocus.htm 
 
Studie EU o prevenci a minimalizaci odpadu  
Tato studie zkoumá některé z nejlepších postupů minimalizace odpadu, a to 
jak pro průmyslové, tak i komunální odpadové toky. Cílem studie je:  
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a. určit a analyzovat opatření přijatá různými vnitrostátními subjekty za 
účelem minimalizace množství a nebezpečnosti průmyslového odpadu;  

b. určit a analyzovat nejlepší postupy prevence odpadu v odvětví 
komunálního odpadu;  

c. určit horizontální opatření přijatá s cílem eliminovat z odpadového toku 
nebezpečné látky;  

d. pomocí několika konkrétních příkladů změřit a analyzovat 
environmentální a ekonomické přínosy spojené s prevencí odpadu.  

Studie je k dispozici na:  
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/prevention&minimisa
tion.htm 
 
Financování a stimulační schémata pro nakládání s komunálním 
odpadem 
Konkrétním cílem je provést 20 studií inovativních systémů financování na 
místní a národní úrovni, které je třeba vybrat po dohodě s Evropskou komisí. 
Tyto studie se zaměřují především na systémy, pomocí kterých se podařilo  
dosáhnout omezení množství odpadu a zvýšit míru recyklace a 
kompostování. Uvedený dokument popisuje zkušenosti a výsledky těchto 
systémů. Studie je k dispozici na adrese: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/financingmunicipalwa
ste_management.htm 
 
Náklady na nakládání s komunálním odpadem v EU 
Evropská komise zveřejnila reálnou zprávu o nákladech na nakládání s 
pevným komunálním odpadem, která poskytuje přehled nákladů u různých 
alternativ nakládání s odpady na místní a národní úrovni, a to pro všech 15 
členských států. Tato studie představuje pokus Komise generovat výchozí 
údaje pro náklady budoucích změn politiky. Zpráva a přílohy jsou k dispozici 
na adrese: 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/studies/eucostwaste_manag
ement.htm  
 
Nakládání s komunálním odpadem v přistupujících zemích  
Eurostat shromáždil informace o deseti zemích střední a východní Evropy a 
ze dvou zemí Středomoří.  
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-
catalogue/EN?catalogue=Eurostat&product=KS-47-02-301-__-N-EN 
 
Úspěchy z oblasti kompostování a tříděného sběru 
Tento projekt zahrnuje řadu úspěšných schémat kompostování prováděného 
centrálně nebo v jednotlivých domácnostech v šesti členských státech, tj. ve 
Španělsku, Francii, Irsku, Itálii, Portugalsku a Spojeném království. Pro 
každé schéma byla vypracována studie, která zdůrazňuje důvody jeho 
úspěchu. 
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/index.htm 
 
Ekonomická analýza alternativ nakládání s biologicky rozložitelným 
komunálním odpadem   
Hlavním cílem studie bylo provést ekonomické hodnocení, které bere v 
úvahu jak soukromé náklady a náklady celé společnosti na udržení dobrých 
životních podmínek, tak i přínosy stávajících alternativ nakládání s biologicky 
rozložitelnou částí komunálního odpadu. Hlavní důraz se zde klade na tříděný 
sběr a kompostování / anaerobní vyhnívání. Studie se zaměřuje na členské 
státy Evropské unie a první vlnu přistupujících zemí.   
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/compost/ 
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Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v Evropě               
Tato zpráva Evropské agentury pro životní prostředí má sloužit jako 
pomůcka těm, kdo přijímají rozhodnutí, v jejich snaze dosáhnout souladu s 
cíli směrnice EU o skládkování, které se týkají omezení míry skládkování 
biologicky rozložitelného komunálního odpadu.  
http://reports.eea.eu.int/topic_report_2001_15/en 
 
Environmentální nástroje 
Evropská agentura pro životní prostředí provádí řadu studií o opatřeních a 
nástrojích politiky. Příkladem je studie Environmentální daně - nejnovější 
vývoj v oblasti nástrojů integrace, kde tato agentura představuje výsledky 
použití environmentálních daní a jejich dopady a zabývá se pokrokem 
dosaženým reformami ekologických daní. Uveřejněno na adrese: 
http://themes.eea.eu.int/Actions_for_improvement/policy/reports.  
 
Použitelné metody a nástroje pro vyhodnocení informací týkajících 
se odpadových a materiálových toků 
Studie zahrnuje přehled různých nástrojů jako je posouzení životnosti, 
posouzení dopadu na životní prostředí, analýza nákladů a výnosů, zeměpisné 
informační systémy, ukazatele atd. a popisuje jejich uplatnění. Studie by 
měla být v nejbližší době zveřejněna Evropskou agenturou pro životní 
prostředí na: http://www.eea.eu.int/ 
 
Životní prostředí a zdraví  
Dánská Agentura na ochranu životního prostředí uveřejnila v roce 2001 
zprávu, která popisuje její práci, co se týče ochrany lidského zdraví pomocí 
právních předpisů o chemikáliích a životním prostředí. Zpráva se zaměřuje 
na ohrožení lidského zdraví zdravotními riziky, která pocházejí ze vzduchu, 
půdy, pitné vody, vody na koupalištích, v bazénech, z odpadu, odpadních 
vod, hluku a chemických látek. Zpráva měla být původně použita v zemích 
střední a východní Evropy. Více informací: Environmentální faktory a zdraví - 
dánská zkušenost, zveřejněno na:  
http://www.mst.dk/udgiv/Publications/2001/87-7944-519-5/html/default_eng.htm 
 


