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ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Odpady

KLÍČOVÁ SDĚLENÍ ODKAZY A DALŠÍ INFORMACE 

Produkce komunálního odpadu na jednoho
obyvatele v ČR (289 kg za rok) je ve srovnání
s průměrem EU27 (518 kg za rok) nízká
a dosahuje 55,8 % průměru EU27.

Největší podíl na využití odpadů mají techno-
logie sloužící k recyklaci, resp. regeneraci
odpadů zajišťující materiálové využití odpadů
či jejich částí (66 % z celkového využití).

Materiálově a energeticky bylo podle předběž-
ných dat v roce 2007 využito 69 % odpadů
a 25 % vyprodukovaných odpadů bylo odstra-
něno. 

Nejrozšířenějším způsobem odstranění komu-
nálních odpadů je skládkování (81 %) na říze-
ných zabezpečených skládkách určených pro
jednotlivé kategorie odpadů.

Produkce nebezpečných odpadů na celkové
produkci odpadů dosahuje 8,75 %.

K základním cílům v oblasti odpadového hos-
podářství patří snižování měrné produkce
odpadů a zvyšování míry využívání odpadů.
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PRODUKCE ODPADŮ 
Produkce odpadů v České republice úzce souvisí s vývojem ekonomického růstu
a postupným zlepšováním výrobních technologií zvyšujících efektivitu využití
surovin. Celková produkce odpadů se mezi roky 2002 a 2007 snížila o 17,2 %.
Největší podíl na celkové produkci odpadů představují odpady kategorie ostat-
ní (94,35 %) a pouze minimálně, s ohledem na celkovou produkci, jsou zastou-
peny nebezpečné odpady (5,65 %). Při produkci a nakládání s odpady jsou sle-
dovány jak jednotlivé kategorie odpadů dle jejich vlastností, tedy ostatní
a nebezpečné, tak jednotlivé skupiny odpadů charakterizující oblast jejich vzni-
ku. Můžeme proto snadno sledovat komunální odpady, odpady z průmyslu,
zemědělství apod. Členění odpadů do skupin a jednotlivých katalogových čísel
vychází z vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, respek-
tující jednotný evropský katalog odpadů.

3 Produkce odpadů v České republice [mil. tun], 2002–2007
Zdroj: CENIA

Největší podíl na využití odpadů mají technologie sloužící k recyklaci, resp. regene-
raci odpadů zajišťující materiálové využití odpadů či jejich částí (66 % z celkového
využití). Jako druhý nejrozšířenější způsob nakládání s odpady je předúprava odpadů
sloužící k dalším procesům materiálového využití odpadů (17 %), jako je například
dotřiďování separovaného odpadu, separace železa z popelovin apod. Třetím nejroz-
šířenějším využitím odpadů je energetické využití (10 %), tzn. odpad jako palivo.
Nejrozšířenějším způsobem odstranění odpadů je skládkování (81 % z celkového
množství odstraněných odpadů) na řízených zabezpečených skládkách určených
pro jednotlivé kategorie druhů odpadů. Druhým nejrozšířenějším způsobem je fyzi-
kálně chemická úprava (11 %), nejčastěji reprezentovaná stabilizací, solidifikací
nebezpečných odpadů, a biologická úprava (5 %) prováděná zejména formou bio-
degradace kontaminovaných odpadů apod.
Zatímco velkou část starých stavebních materiálů a dalších druhů odpadů lze
využít, hlavním problémem v ČR je nakládání s komunálním odpadem, kdy jeho
značný podíl je bez dalšího využití stále ukládán na skládky odpadů. Proto v sou-
ladu  s evropskou  legislativou a zejména Plánem odpadového hospodářství České
republiky jsou vytvářeny a také prostřednictvím strukturálních fondů EU v rámci
Operačního programu Životní prostředí podporovány technologie pro zvýšení využi-
tí komunálních odpadů, a to jak podporou výstavby a provozu dalších sběrných
dvorů, tak i legislativními úpravami. Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, se
postupně  u nás zavádí separace biologického odpadu.

3 Struktura využívání odpadů [%], 2007
Zdroj: CENIA

ZÁKLADNÍ STRATEGICKÉ CÍLE ČR V OBLASTI ODPADOVÉHO
HOSPODÁŘSTVÍ
6 Snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu.
6 Zvyšování míry využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů.
6 Minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládá-

ní s odpady.
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R12 – předúprava odpadů 16,73 %

R13 – skladování materiálů
před jejich využitím 0,43 %

R1 – využití 
jako paliva 10,04 %

R2–R6 – recyklace,
regenerace 65,88 %

R7–R11 – ostatní způsoby
využívání odpadů 6,92 %

D8 – biologická úprava 4,59 %

D9 – fyzikální chemická
úprava 11,16 %

D10 – spalování 1,14 %

D13–D14 – úprava
odpadů před jejich
odstraněním 2,35 %

D15 – skladování odpadů
před jejich odstraněním 0,02 % D1–D5 – skládkování a ostatní

způsoby ukládání odpadů
na úrovni nebo pod úrovní

terénu 80,74 %

2007 – předběžná data
Produkce komunálních odpadů obsahuje jak odpady kategorie ostatní, tak kategorie
nebezpečné.

KOMUNÁLNÍ ODPADY
Produkce komunálních odpadů v přepočtu na obyvatele v ČR (289 kg za rok) je ve
srovnání s průměrem EU27 (518 kg za rok) nízká a dosahuje 55,8 % průměru EU27. 
Za nakládání s komunálními odpady v České republice jsou zodpovědné obce. Je
zajišťováno prostřednictvím sběrných systémů jednotlivých obcí ve spolupráci
s odbornými firmami, podnikajícími v oblasti odpadového hospodářství. Převážná
většina obyvatel České republiky má možnost třídit komunální odpady a také více
než dvě třetiny obyvatel pravidelně třídí využitelné složky komunálního odpadu.
Obyvatelé měst a obcí mají k dispozici sběrné nádoby nebo jiné sběrové prostřed-
ky na plasty, sklo a papír. Ve sběrných dvorech obcí mohou občané odevzdávat
i další složky komunálního odpadu, jako je velkoobjemový odpad, nebezpečné
komunální odpady, stavební sutě, elektroodpady, domácí spotřebiče apod. Pro
vybrané druhy výrobků, jako jsou pneumatiky, baterie, oleje, autovraky a další, je
zaveden systém zpětného odběru výrobků, který do problematiky nakládání s odpa-
dy zapojuje jak výrobce a prodejce, tak konečné spotřebitele a zpracovatele. 

3 Mezinárodní srovnání produkce komunálních odpadů v přepočtu
na obyvatele [kg na obyv.], 2005
Zdroj: EUROSTAT

Odpady jsou významnou oblastí v ochraně životního prostředí, která byla legis-
lativně ukotvena až po roce 1990. První zákon o nakládání s odpady je z roku
1991. Do doby legislativního ukotvení odpadového hospodářství byla většina
komunálních odpadů odstraňována na neřízených a nezabezpečených sklád-
kách. Poslední z nich byly uzavřeny v roce 1996.  Systém nakládání s odpady
se postupně zlepšuje a díky stálému rozvoji technologií dochází k výraznému
snižování množství skládkovaných odpadů. V současné době je na území ČR
v provozu 199 skládek odpadů kategorie ostatní, na které jsou zejména uklá-
dány komunální odpady, s celkovou kapacitou 53 315 750 m3.  Dále jsou zde
tři spalovny komunálního odpadu s energetickým využitím získaného tepla
a 29 spaloven nebezpečného odpadu.  

Na celkové produkci odpadů mají od roku 2005 největší podíl stavební a demo-
liční odpady související s výraznou stavební činností posledních let. S postup-
nou restrukturalizací českého průmyslu, modernizací výrobní technologie
a ústupem významu „těžkého“ průmyslu se postupně snižuje podíl průmyslo-
vých odpadů na celkové produkci. Pokles podílu na celkové produkci odpadů
zaznamenává sektor zemědělství a lesnictví a sektor energetiky. Podíl komu-
nálních odpadů na celkové produkci zůstává neměnný. Naopak vzrůstá podíl
stavebních a demoličních odpadů. Produkce komunálních odpadů úzce souvisí
s rostoucí životní úrovní českých domácností.

2007 – předběžná data

3 Struktura produkovaných odpadů v České republice [%], 2002–2007
Zdroj: CENIA

NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V hierarchii nakládání s odpady v odpadovém hospodářství České republiky je na
prvním místě materiálové využití odpadů, které podporuje obnovu surovin a sní-
žení spotřeby primárních zdrojů. Na druhém místě hierarchie nakládání s odpady
je jejich energetické využití, při kterém dochází k zisku energie z odpadů, které
není možné využít materiálově. Jako poslední způsob nakládání s odpady je v hie-
rarchii odpadového hospodářství ČR zařazeno odstranění. Materiálově a energetic-
ky je využito 69 % odpadů a pouze 25 % vyprodukovaných odpadů je odstraněno.

3 Struktura odstraňování odpadů [%], 2007
Zdroj: CENIA

– předběžná data
Uvedené kódy jsou

stanoveny zákonem
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Uvedené kódy jsou
stanoveny zákonem

o odpadech a popisují
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nakládání s odpady.

– předběžná data


