
 
 
 
 
 

Brabcova volba 
V poslanecké sněmovně se bude v červenci 2014 projednávat zásadní změna odpadové 
legislativy. Zákon by měl nově umožnit třídění hlavních druhů odpadů, včetně bioodpadů od 
roku 2015, a snížit podíl odpadů, které se na skládky ukládají bez poplatků (technické 
zabezpečení skládek). Obsahuje však také zákaz skládkování recyklovatelných a 
využitelných (spalitelných) odpadů, což vyhovuje teplárenským společnostem, které chtějí 
odpady spalovat. Evropské legislativě však více odpovídá zakázat skládkování 
recyklovatelných a biologicky rozložitelných odpadů. Takové ustanovení nepožaduje 
přesměrovat odpad ze skládek do spaloven, nýbrž umožňuje využít vhodnější technologie - 
například MBÚ (mechanicko-biologickou úpravu) nebo MRBT (Mechanical Recovery, 
Biological Treatment [1]). Tento informační list Hnutí DUHA shrnuje, kdo jaké ustanovení 
zákona prosazuje. Bude zajímavé sledovat, na kterou stranu se přidá ministr Brabec (ANO). 
 

  Zákaz skládkování recyklovatelných 
a využitelných (spalitelných) odpadů 

Zákaz skládkování recyklovatelných 
a biologicky rozložitelných odpadů 

EU Sdružení provozovatelů spaloven: 
"CEWEP endorses the Commission’s 
proposal to phasing out landfilling of 
recyclable and recoverable waste." [2] 

Sdružení dodavatelů technologií 
spaloven: "ESWET ... believes that a  
landfill ban on recyclable and recoverable 
waste is feasible by 2020..." [3] 

Evropská komise navrhuje: „ban the landfilling 
of recyclable plastics, metals, glass, paper and 
cardboard, and biodegradable waste by 2025..“ 
[5] 

ČR Ředitel Teplárenského sdružení ČR 
Martin Hájek: „Vzhledem k ukončení 
skládkování nebude jiná možnost, než 
využít zbytkový komunální odpad 
energeticky." [4]  

Pozměňovací návrh poslance Böhnische 
(ČSSD): „Na skládky je od roku 2024 zakázáno 
ukládat biologicky rozložitelné odpady a re-
cyklovatelné stanovené prováděcím právním 
předpisem“ [6] 
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