ZPRÁVA O PLNĚNÍ CÍLŮ
PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 2016 – 2025

ZA OBDOBÍ 2018, 2019

(2. Hodnotící zpráva)

Jihomoravský kraj
Brno, únor 2021

Zpracovatel:
Jihomoravský kraj
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 449/3
601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337
ID datové schránky: x2pbqzq
Tel.: 541 651 111
Fax: 541 651 579
e-mail: posta@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz

2/56

Obsah
1 Úvod ........................................................................................................................................ 4
2 Vyhodnocení plnění POH JMK ............................................................................................... 11
2.1 Soustava indikátorů odpadového hospodářství 2018.................................................... 11
2.2 Soustava indikátorů odpadového hospodářství 2019.................................................... 14
3 Stav odpadového hospodářství a plnění cílů POH JMK ......................................................... 16
4 Indikátory pro sledování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví .................................... 37
5 Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech závažných
negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení koncepce............................. 40
6 Závěrečné vyhodnocení plnění POH JMK .............................................................................. 51

3/56

1 Úvod
Jihomoravský kraj se rozkládá v jihovýchodní části České republiky a patří k regionům
s výrazným ekonomickým potenciálem. Hrubý domácí produkt na obyvatele je jeden
z nejvyšších mezi regiony ČR. Na vysoké úrovni je i jihomoravské zemědělství – zemědělská
půda tvoří 60 % výměry regionu, z níž 84 % připadá na ornou půdu. Specialitou jižní Moravy
je především vinohradnictví evropské úrovně. Silnou tradici zde má pěstování ovoce a
zeleniny. Severní oblasti kraje jsou významným centrem lesnictví a produkce dřeva. Centrem
kraje je statutární město Brno, které je se svými 379 5271 (rok 2018)/ 380 6811 (rok 2019)
obyvateli druhým největším městem v ČR.
Stručná charakteristika Jihomoravského kraje:
Rozloha: 719 555 ha
Počet obyvatel1: cca 1 184 729 (k 01.07.2018), cca 1 189 530 (k 01.07.2019)
Počet obcí: 673
Počet měst z toho: 49
Okresy: 7 (Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo)
Statutární města: Brno
Počet obcí s rozšířenou působností: 21
Počet obcí s pověřeným obecním úřadem: 34
Vyhodnocení plnění Plánu odpadového Jihomoravského kraje 2016 – 2025 (dále jen
„Vyhodnocení“) je provedeno za rok 2018 a 2019, prostřednictvím 2. Hodnotící zprávy, tak
jak je krajům uložena povinnost v ust. § 43 odst. 13 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
odpadech“).
Jako systémový podklad pro provedení Vyhodnocení za rok 2018 a za rok 2019 byl použit
dokument –Matematické vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů odpadového hospodářství“
v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
(aktualizace k 01.09.2020).
Jako zásadní podklad byly akceptovány tyto dokumenty:
- Plán odpadového hospodářství České republiky pro období 2015 – 2024 (viz
www.mzp.cz),
- nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve
znění pozdějších předpisů (viz nařízení vlády č. 181/2015 Sb., kterým se mění nařízení
vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období
2015 – 2024,
- Plán odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025 (dále jen „POH JMK“)
(www.kr-jihomoravsky.cz),
- obecně závazná vyhláška Jihomoravského kraje č. 1/2016, kterou se vyhlašuje závazná
část Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje 2016 – 2025,
- zpracovaná hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 2018 a 2019,
1

https://www.czso.cz/
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-

zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech, povolená Krajským úřadem Jihomoravského kraje.

5/56

1.1 Přehled cílů POH JMK
Umístění
Pořa- v kapitole
dové Závazné
číslo části
POH JMK

Definice cíle

Typ cíle

1.

1

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Strategický

2.

1

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské
zdraví a životní prostředí.

Strategický

3.

1

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
společnosti“.

Strategický

4.

1

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na
oběhové hospodářství.

Strategický

5.

3.1

Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z
papíru, plastů, skla a kovů u všech obcí JMK.

Hlavní cíl

6.

3.1

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

7.

3.2

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

3.4

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 %
Hlavní cíl
hmotnosti z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
vyprodukovaných v roce 1995.

9.

3.5

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému
použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů pro
jejich materiálové využití, včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v
souladu s platnou legislativou týkající se stavebního a demoličního odpadem
kategorie ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v
Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

Hlavní cíl

10.

3.6

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

11.

3.6

Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

12.

3.6

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské
Hlavní cíl
zdraví a životní prostředí.

13.

3.6

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

8.

14.

3.7.1

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do
roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku
2020.
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Hlavní cíl

Dílčí cíl

Hlavní cíl

15.

3.7.1

V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových odpadů v
hodnotách uvedených v Tabulce 2.

16.

3.7.2

Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení.

Hlavní cíl

17.

3.7.2

V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v Tabulce 3.

Dílčí cíl

18.

3.7.2

Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému použití
elektroodpadu.

3.7.2

V letech 2016 – 2018 dosáhnout stanoveného procentuálního podílu využití,
recyklace a přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a elektronických zařízeních,
viz Tabulka 4.

Dílčí cíl

20.

3.7.2

Od roku 2018 dosáhnout požadované stanoveného procentuálního podílu
využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití na celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu (sebraných odpadních elektrických a
elektronických zařízení), viz Tabulka 5.

Dílčí cíl

21.

3.7.3

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.

22.

3.7.3

V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů, viz Tabulka 6.

23.

3.7.3

Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a
akumulátorů

Hlavní cíl

24.

3.7.4

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností
(autovraků).

Hlavní cíl

25.

3.7.4

V roce 2016 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti pro
využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných vozidel s
ukončenou životností (vybraných autovraků) viz Tabulka 7.

26.

3.7.5

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

27.

3.7.5

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz Tabulka 8.

28.

3.7.5

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.

29.

3.7.5

Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti pro
využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik viz
Tabulka 9.

30.

3.8

Podporovat technologie k využívání kalů z čistíren komunálních odpadních
vod.

Hlavní cíl

31.

3.9

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Hlavní cíl

32.

3.10

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a
veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.

Hlavní cíl

19.

Dílčí cíl

Hlavní cíl

Hlavní cíl
Dílčí cíl

Dílčí cíl
Hlavní cíl
Dílčí cíl
Hlavní cíl
Dílčí cíl

33.

3.11.1

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce
roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s obsahem
polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.

34.

3.11.1

Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných
osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

Dílčí cíl

35.

3.11.2

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich
účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl

36.

3.11.2

Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u
odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.

Dílčí cíl
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Dílčí cíl

850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách ve znění nařízení
Komise (EU) č. 756/2010.
37.

3.11.3

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

38.

3.11.4

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

3.12.1

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a
vedlejších produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které
Dílčí cíl
jsou původem z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a
centrálních kuchyní (nemocnice, školy a další obdobná zařízení).

40.

3.12.1

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a
vedlejšími produkty živočišného původu, a tak snižovat negativní účinky spojené
s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl l

41.

3.12.2

Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za
účelem náhrady primárních surovin.

Dílčí cíl

42.

4.1

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s
Hlavní cíl
odpady na území Jihomoravského kraje.

43.

4.2

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru
odpadů na území Jihomoravského kraje.

44.

5

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní
Hlavní cíl
prostředí v ČR.

45.

6

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Dílčí cíl

46.

6

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s
odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Dílčí cíl

47.

7

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě
primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

Hlavní cíl

48.

7

Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit
komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky
předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a
výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou
životního prostředí.

Dílčí cíl

49.

7

Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při
výkonu státní správy.

Dílčí cíl

7

Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných
surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty JMK (zejména Program
rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020 a Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje
2014–2020, Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje
– 2008 apod.)

Dílčí cíl

51.

7

Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních
technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a
Dílčí cíl
průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska
naplnění cílů Programu PVO JMK.

52.

7

Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných

39.

50.
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Hlavní cíl
Dílčí cíl

Hlavní cíl

Dílčí cíl

dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního
řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného
rozšiřování.
7

V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a politik životního
prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat zajištění vhodného
legislativní prostředí pro realizaci PVO JMK.

Dílčí cíl

7

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro
postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze
výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

Dílčí cíl

7

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálního
odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni
občanů.

Dílčí cíl

56.

7

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky ke
stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů,
textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem reálného
snižování jejich produkce v následujících letech.

Dílčí cíl

57.

7

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.

Dílčí cíl

58.

7

Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti
podpory Programu PVO JMK.

Dílčí cíl

59.

7

Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku
odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně
odebíraných výrobků.

Dílčí cíl

60.

7

Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za
účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a posouzení dosažených
pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

Dílčí cíl

53.

54.

55.
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1.2 Metodika hodnocení plnění cílů POH JMK
Jak již bylo uvedeno výše k hodnocení dosavadního průběhu plnění POH JMK byla použita
platná metodika Matematické vyjádření výpočtu „Soustavy indikátorů OH“, aktualizovaná
v roce 2020.
K hodnocení plnění strategie byla využita stupnice hodnocení:
„Cíl plněn“ – jsou plněna vhodná opatření, probíhající práce na plnění, úkol pokračuje, cíl
bude hodnocen i dalším období, označení „A“.
„Cíl nehodnocen“ – probíhají práce na plnění, nebylo přistoupeno k plnění všech vhodných
opatření, úkol pokračuje, cíl bude hodnocen i v dalším období. Může být identifikován
problém při plnění a doporučen další vhodný postup, označení „B“.
„Cíl není plněn“ – znamená, že doposud neprobíhají práce na plnění, zatím nebylo
přistoupeno k plnění žádných vhodných opatření, označení „C“.
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2 Vyhodnocení plnění POH JMK
2.1 Soustava indikátorů odpadového hospodářství 2018

2018

I.1
I.2

I.3
I.4

I.5

I.6

I.7

I.8

I.9

I.10

I.11

I.12

I.13

oficiální
název
indikátoru
Celková
produkce
odpadů
Celková
produkce
odpadů na
jednotku HDP
Podíl na
celkové
produkci
odpadů
Produkce
odpadů na
obyvatele
Podíl využitých
odpadů (R1R12, N1, N8,
N11, N12,
N13, N15)
Podíl
materiálově
využitých
odpadů (R2 R12, N1, N8,
N11, N12,
N13, N15)
Podíl
energeticky
využitých
odpadů (R1)
Podíl odpadů
odstraněných
skládkováním
(D1, D5, a
D12)
Podíl odpadů
odstraněných
jiným
uložením (D3,
D4)
Podíl odpadů
odstraněných
spalováním
(D10)
Podíl odpadů
vyvážených za
účelem jejich
odstranění
Podíl odpadů
dovážených za
účelem jejich
materiálového
využití
Celková
kapacita
zařízení pro
využívání

jednotka
(zkráceně)

samostatně
vyhodnotit pro
skupiny:
všechny

nebezpečné

ostatní

komunální

1000 t/rok

5270,29

177,91

5092,38

615,29

t/1000 PPS/rok

KÚ
nevyhodnocuje

%

100,00

3,38

96,62

11,67

kg/obyvatele/rok

4448,52

150,17

4298,35

519,35

%

88,60

16,78

91,11

77,18

%

82,64

13,84

85,04

43,47

%

5,97

2,94

6,07

33,71

%

4,95

0,97

5,09

31,97

%

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

%

0,05

1,30

0,00

0,01

%

KÚ
nevyhodnocuje

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje

KÚ nevyhodnocuje

%

KÚ
nevyhodnocuje

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje

KÚ nevyhodnocuje

t/rok

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje
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nevyhodnocuje se

KÚ nevyhodnocuje

odpadů (R1R12, Z3, Z5,
Z6, Z8)

I.14

I.15

I.16

I.17

I.18

I.19

I.20

I.21

I.22

I.23

Celková
kapacita
zařízení pro
materiálové
využívání
odpadů (R2 R12, Z3, Z5,
Z8)
Celková
kapacita
zařízení na
energetické
využívání
odpadů (R1 a
Z6)
Celková
kapacita
zařízení na
spalování
odpadů (D10)
Celková
kapacita
zařízení pro
skládkování
odpadů (D1,
D5, D12, U2)
Celková
kapacita
zařízení pro
jiné uložení
odpadů
(D3,D4, U1)
Množství
sběrových míst
nebezpečných
odpadů
Podíl
nebezpečných
odpadů ze
zdravotnictví
na celkové
produkci
odpadů ze
zdravotnictví
Produkce
odděleného
sběru
komunálních
odpadů a
obalů
(podskupina
20 01 a 15 01
od obcí)
Podíl
biologicky
rozložitelného
komunálního
odpadu
(BRKO)
ukládaného na
skládky
vzhledem ke
srovnávací
základně
(1995)
Podíl
stavebních a
demoličních

t/rok

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

t/rok

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

t/rok

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

m3

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

m3

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

počet

nevyhodnocuje se

%

82,85

kg/obyvatele/rok

134,87

%

varianta 1:
[%]

39,53

varianta 2:
[kg/obyvatele/rok]

%

71,08
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I.24

I.25

I.26

I.27

I.28

I.29

I.30

I.31

I.32

I.33

I.34

odpadů na
celkové
produkci
odpadů
Podíl využitých
stavebních a
demoličních
odpadů (R1,
R3, R4, R5,
R6, R7, R8,
R9, R10, R11,
R12, N1, N2,
N8, N11, N12,
N13)
Podíl
stavebních a
demoličních
odpadů
odstraněných
skládkováním
(D1, D5, a
D12)
Podíl
stavebních a
demoličních
odpadů
odstraněných
jiným
uložením (D3,
D4)
Celková
produkce
odpadů s
obsahem PCB
Celková
produkce
odpadních
olejů
Celková
produkce
odpadních
baterií a
akumulátorů
Celková
produkce kalů
z čistíren
odpadních vod
Podíl kalů
z produkce
čistíren
odpadních vod
použitých na
zemědělské
půdě (R10)
Celková
produkce
odpadů
azbestu
Celková
produkce
autovraků
Plnění cílů
recyklace a
využití odpadů
z obalů ve
struktuře
přílohy č. 3
zákona o
obalech

%

94,58

%

0,77

%

nevyhodnocuje se

t/rok

6,37

t/rok

KÚ
nevyhodnocuje

t/rok

KÚ
nevyhodnocuje

t/rok

23891,54

%

10,00

t/rok

1604,44

t/rok

19449,91

%

KÚ
nevyhodnocuje
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I.35

Rozdíl
průměrné
ceny za
spalování tuny
odpadu a ceny
za uložení
tuny odpadu
na skládku
včetně
poplatků,
v členění na
nebezpečné a
ostatní odpady

Kč

nevyhodnocuje se

Zdroj: ISOH

2.2 Soustava indikátorů odpadového hospodářství 2019
2019

oficiální
název
indikátoru

jednotka
(zkráceně)

samostatně
vyhodnotit pro
skupiny:
všechny

I.1
I.2
I.3
I.4
I.5

I.6
I.7
I.8
I.9
I.10
I.11

I.12

I.13
I.14

Celková
produkce
1000 t/rok
5046,64
odpadů
Celková
produkce
KÚ
odpadů na jednotku t/1000 PPS/rok
nevyhodnocuje
HDP
Podíl
na
celkové
%
100,00
produkci odpadů
Produkce odpadů na kg/obyvatele/rok
4242,55
obyvatele
Podíl
využitých
odpadů (R1- R12, N1,
%
89,41
N8, N11, N12, N13,
N15)
Podíl
materiálově
využitých odpadů (R2
%
82,64
- R12, N1, N8, N11,
N12, N13, N15)
Podíl
energeticky
využitých
odpadů
%
6,77
(R1)
Podíl
odpadů
odstraněných
%
5,24
skládkováním
(D1,
D5, a D12)
Podíl
odpadů
odstraněných jiným
%
nevyhodnocuje se
uložením (D3, D4)
Podíl
odpadů
odstraněných
%
0,06
spalováním (D10)
Podíl
odpadů
vyvážených
za
KÚ
%
účelem
jejich
nevyhodnocuje
odstranění
Podíl
odpadů
dovážených
za
KÚ
%
účelem
jejich
nevyhodnocuje
materiálového využití
Celková
kapacita
zařízení pro využívání
t/rok
nevyhodnocuje se
odpadů (R1- R12, Z3,
Z5, Z6, Z8)
Celková
kapacita
zařízení
pro
t/rok
nevyhodnocuje se
materiálové využívání
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nebezpečné

ostatní

komunální

177,14

4869,50

627,11

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje

KÚ
nevyhodnocuje

3,51

96,49

12,43

148,92

4093,63

527,19

19,41

91,96

77,72

16,85

85,04

43,30

2,56

6,92

34,42

0,87

5,40

31,40

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

1,61

0,00

0,02

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje

KÚ
nevyhodnocuje

KÚ nevyhodnocuje KÚ nevyhodnocuje

KÚ
nevyhodnocuje

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

I.15
I.16
I.17

I.18
I.19

I.20

I.21

I.22

I.23

I.24

I.25

I.26

I.27
I.28
I.29
I.30

odpadů (R2 - R12,
Z3, Z5, Z8)
Celková
kapacita
zařízení
na
t/rok
nevyhodnocuje se
energetické využívání
odpadů (R1 a Z6)
Celková
kapacita
zařízení na spalování
t/rok
nevyhodnocuje se
odpadů (D10)
Celková
kapacita
zařízení
pro
m3
nevyhodnocuje se
skládkování odpadů
(D1, D5, D12, U2)
Celková
kapacita
zařízení
pro
jiné
m3
nevyhodnocuje se
uložení
odpadů
(D3,D4, U1)
Množství
sběrových
míst
nebezpečných
počet
nevyhodnocuje se
odpadů
Podíl nebezpečných
odpadů
ze
zdravotnictví
na
%
79,92
celkové
produkci
odpadů
ze
zdravotnictví
Produkce odděleného
sběru
komunálních
odpadů
a
obalů kg/obyvatele/rok
138,28
(podskupina 20 01 a
15 01 od obcí)
Podíl
biologicky
rozložitelného
komunálního odpadu
varianta 1:
(BRKO) ukládaného
%
[%]
na skládky vzhledem
ke
srovnávací
základně (1995)
Podíl stavebních a
demoličních odpadů
%
70,58
na celkové produkci
odpadů
Podíl
využitých
stavebních
a
demoličních odpadů
(R1, R3, R4, R5, R6,
%
95,43
R7, R8, R9, R10, R11,
R12, N1, N2, N8,
N11, N12, N13)
Podíl stavebních a
demoličních odpadů
odstraněných
%
0,83
skládkováním
(D1,
D5, a D12)
Podíl stavebních a
demoličních odpadů
%
nevyhodnocuje se
odstraněných jiným
uložením (D3, D4)
Celková
produkce
odpadů s obsahem
t/rok
3,06
PCB
KÚ
Celková
produkce
t/rok
nevyhodnocuje
odpadních olejů
Celková
produkce
KÚ
odpadních baterií a
t/rok
nevyhodnocuje
akumulátorů
Celková
produkce
kalů
z čistíren
t/rok
24004,91
odpadních vod
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nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

nevyhodnocuje se

35,80

varianta 2:
[kg/obyvatele/rok]

I.31

I.32
I.33

I.34

I.35

Podíl kalů z produkce
čistíren
odpadních
vod použitých na
zemědělské
půdě
(R10)
Celková
produkce
odpadů azbestu
Celková
produkce
autovraků
Plnění cílů recyklace a
využití
odpadů
z obalů ve struktuře
přílohy č. 3 zákona o
obalech
Rozdíl průměrné ceny
za spalování tuny
odpadu a ceny za
uložení tuny odpadu
na skládku včetně
poplatků, v členění na
nebezpečné a ostatní
odpady

%

9,83

t/rok

1879,29

t/rok

21110,55

%

KÚ
nevyhodnocuje

Kč

nevyhodnocuje se

Zdroj: ISOH

3 Stav odpadového hospodářství a plnění cílů POH JMK
Systém odpadového hospodářství z hlediska procesů a postupů
V souladu se zákonem o odpadech a povinnostmi jím stanovenými byl zřízen registr zařízení
(viz https://isoh.mzp.cz/RegistrZarizeni/Main/Mapa), který je systematicky doplňován a
aktualizován v návaznosti zejména na správní řízení vedená krajskými úřady. Jedná se
o souhlasy k provozování zařízení ke sběru, výkupu, využívání a odstraňování odpadů dle §
14 odst. 1 zákona o odpadech, a to ať stacionární zařízení nebo mobilní zařízení. Dále se
jedná o zařízení zařazená ve speciálním režimu dle ust. § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
V rámci struktury a určité důležitosti vybavenosti území je povolován provoz zejména těchto
zařízení: sběrné dvory obcí/měst, sběrny a výkupny využitelných odpadů, dotřiďovací linky,
recyklace různých komodit (odpady papíru, plastu, skla, stavebních a demoličních odpadů
apod.), kompostárny, malá zařízení, bioplynové stanice, autovrakoviště, zařízení pro
energetické využití odpadů, zařízení pro energetické odstranění odpadů, skládky apod.
Některá zařízení pro nakládání s odpady, pokud naplňují stanovený ukazatel, jsou
projednávána v postupu dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“). Tento proces je mnohdy
časově náročný, a ne zcela pružný, avšak pro svou otevřenost lze vyjednávat i další
podmínky, které danému provozu mohou stanovit vyšší nárok na ochranu životního
prostředí.
Jeden z mnoha dalších aspektů v rámci „povolení“ zařízení, je aplikace zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na ŽP“). Ze stanovených
oblastí činností a technologií je patrné, která zařízení je nutné v tomto procesu projednat.
Toto projednání je nutné „strpět“ před vlastním projednáním dle dotčených právních
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předpisů (např. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)).
Vlastnímu „povolení“ provozu zařízení dle zákona o odpadech mohou předcházet postupy
dle dalších právních předpisů, které jsou stanovené pro oblast životního prostředí.
Zpracování a správa dat se odehrává na vícero úrovních veřejné a státní správy. Páteřním
systémem správy dat z oblasti odpadového hospodářství je ISOH. Povinnými subjekty
pro ohlašování dle zákona o odpadech jsou zejména původci odpadů a oprávněné osoby
(hlášení o produkci a nakládání s odpady za jednotlivé kalendářní roky, ohlášení zařízení).

Produkce odpadů
Celková produkce odpadů v období 2018 – 2019 poklesla z 5 270,29 tis. t na 5 046,64 tis. t,
tj. došlo k poklesu o 226,65 tis. t. Celková produkce odpadů na obyvatele v roce 2018 činila
4 448,52 kg/obyvatele/rok a v roce 2019 to bylo 4 242,55 kg/obyvatele/rok.
Největší podíl na celkové produkci odpadů tvoří stavební a demoliční odpady, v roce 2018
podíl činil 71,08 % a v roce 2019 se jednalo o 70,58 %.
Celková produkce ostatních odpadů, zejména vzhledem k výše uvedenému, klesla o 222,88
tis. t. V roce 2018 bylo vyprodukováno 5 092,38 tis. t ostatních odpadů (podíl na celkové
produkci odpadů – 96,62 %) a v roce 2019 bylo vyprodukováno 4 869,50 tis. t (podíl na
celkové produkci odpadů – 96,49 %).
Nebezpečné odpady přestavují jen poměrně malý podíl k celkové produkci odpadů. V roce
2018 bylo vyprodukováno 177,91 tis. t nebezpečných odpadů (podíl na celkové produkci
odpadů – 3,38 %) a v roce 2019 se jednalo o 177,14 tis. t (podíl na celkové produkci odpadů
–3,51 %). Meziroční bilance je téměř vyrovnaná.
Komunální odpady přestavují ve svém součtu podmnožinu odpadů ostatních a podmnožinu
odpadů nebezpečných. V roce 2018 bylo produkováno 615,29 tis. t komunálních odpadů
(podíl na celkové produkci odpadů – 11,67 %) a v roce 2019 se jednalo o 627,11 tis. t (podíl
na celkové produkci odpadů – 12,43 %). Oba roky vykazují vesměs vyvážené množství
produkovaných komunálních odpadů (meziroční nárůst je cca 11,82 tis. t).

Nakládání s odpady
Využití odpadů – v roce 2018 tvořil podíl využitých odpadů 88,60 % a v roce 2019 se jednalo
o 89,41 %.
Podíl využitých ostatních odpadů za rok 2018 je propočten na 91,11 % a za rok 2019 je
propočteno 91,96 %. Podíl využitých nebezpečných odpadů za rok 2018 tvoří 16,78 % a
za rok 2019 se jedno o 19,41 %.
Materiálové využití odpadů – v roce 2018 tvořil podíl materiálově využitých odpadů 82,64 %
a v roce 2019 se jednalo o 82,64 %. Podíl materiálově využitých ostatních odpadů za rok
2018 je propočten na 85,04 % a za rok 2019 je propočteno 85,04 %. Podíl materiálově
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využitých nebezpečných odpadů za rok 2018 tvoří 13,84 % a za rok 2019 se jednalo o 16,85
%.
Energetické využití odpadů (R1) – v roce 2018 tvořil podíl energeticky využitých odpadů 5,97
% a v roce 2019 se jednalo o 6,77 %. Podíl energeticky využitých ostatních odpadů za rok
2018 je propočten na 6,07 % a za rok 2019 je propočteno 6,92 %. Podíl energeticky využitých
nebezpečných odpadů za rok 2018 tvoří 2,94 % a za rok 2019 se jednalo o 2,56 %.
Odstranění odpadů skládkováním (D1, D5, D12) – v roce 2018 tvořil podíl odstraněných
odpadů skládkováním 4,95 % a v roce 2019 se jednalo o 5,24 %. Podíl ostatních odpadů
odstraněných skládkováním za rok 2018 je propočten na 5,09 % a za rok 2019 je propočteno
5,40 %. Podíl nebezpečných odpadů odstraněných skládkováním za rok 2018 tvoří 0,97 % a
za rok 2019 se jednalo o 0,87 %.
Odstranění odpadů spalováním (D10) – v roce 2018 tvořil podíl odstraněných odpadů
spalováním 0,05 % a v roce 2019 se jednalo o 0,06 %. Podíl ostatních odpadů odstraněných
spalováním za rok 2018 je propočten na 0,00 % a za rok 2019 je propočteno 0,00 %. Podíl
nebezpečných odpadů odstraněných spalováním za rok 2018 tvoří 1,30 % a za rok 2019 se
jednalo o 1,61 %.
Strategické cíle
Strategické cíle odpadového hospodářství ČR na období 2015 – 2024 vytyčené v POH ČR a
strategické cíle POH JMK vytyčené na období 2016 – 2025 jsou:
1.
2.
3.
4.

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské zdraví a
životní prostředí.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“.
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod na oběhové
hospodářství.

V rámci plnění jednotlivých cílů, které jsou obsaženy v závazné části POH JMK jsou
akceptovány cíle strategické.
Prioritní odpadové toky
A) Komunální odpady
Komunální odpady (dále i „KO“), jak již bylo uvedeno výše, přestavují ve svém součtu
podmnožinu odpadů ostatních a podmnožinu odpadů nebezpečných. V roce 2018 bylo
produkováno 615,29 tis. t komunálních odpadů (podíl na celkové produkci odpadů – 11,67
%) a v roce 2019 se jednalo o 627,11 tis. t (podíl na celkové produkci odpadů – 12,43 %). Oba
roky vykazují vesměs vyvážené množství produkovaných komunálních odpadů, nebyl
zaznamenán žádný výkyv v hodnoceném období. Co se týká hodnoty produkce komunálních
odpadů na obyvatele, v roce 2018 byla zjištěna hodnota 519,35 kg/obyv./rok a v roce 2019
se jednalo o 527,19 kg/obyv./rok.
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Využití KO – v roce 2018 tvořil podíl využitých KO 77,18 % a v roce 2019 se jednalo o 77,72 %.
Materiálové využití KO – v roce 2018 tvořil podíl materiálově využitých KO 43,47 % a v roce
2019 se jednalo o 43,30 %.
Energetické využití KO (R1) – v roce 2018 tvořil podíl energeticky využitých KO 33,71 % a
v roce 2019 se jednalo o 34,42 %.
Odstranění KO skládkování (D1, D5, D12) – v roce 2018 tvořil podíl odstraněných KO
skládkováním 31,97 % a v roce 2019 se jednalo o 31,40 %.
Odstranění KO spalováním (D10) – v roce 2018 tvořil podíl odstraněných KO spalováním
0,01 % v roce 2019 se jednalo o 0,02 %.
Z uvedených výsledků hodnocení nakládání s komunálními odpady vyplývá, že využití a
materiálové využití se pohybuje v ustáleném režimu. Do výsledků zhodnocení využití a
materiálového využití KO se promítly systémy sběru tříděných KO, které vznikají buď zcela
nově, nebo se intenzifikují.
Co se týká energetického využití KO a jejich odstranění skládkováním, zde má nakládání s KO
vyrovnanou tendenci. Kapacita zařízení pro energetické využívání odpadů v Brně,
provozovaného společností SAKO, a.s. (dále i „ZEVO“) je 248 000 t/rok.
V roce 2018 bylo odstraněno skládkováním celkem 196 708,21 t KO a v roce 2019 bylo
odstraněno skládkováním 196 912,54 t. Bilance skládkovaných KO zůstala v ustálených
hodnotách. V roce 2018 bylo energeticky využito celkem 207 414,25 t KO a v roce 2019 bylo
energeticky využito 211 782,81 t KO. Ve srovnání obou období došlo k mírnému zvýšení
energetického využití KO cca o 4 368,56 t.

Cíle:
a) Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro odpady z papíru, plastů, skla a
kovů u všech obcí JMK.
b) Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti KO celkovou úroveň přípravy k opětovnému
použití a recyklaci alespoň u odpadů z materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících
z domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto odpady podobné odpadům z
domácností.
2
Způsob sledování cílů bude stanoven v souladu s platnými právními předpisy ČR . Níže je vymezen
procentuální vývoj zvyšování příslušné hmotnosti v cíli b) postupně pro roky 2016, 2018 a 2020.
0F

Pro cíl b) se navrhuje stanovení postupných hodnot pro určené roky (v %)
Rok
2016
2018
2020

Cíl
46 % hmotnosti
48 % hmotnosti
50 % hmotnosti

ad a) JMK podporuje zavedený tříděný sběr uvedených komodit, a to zejména
prostřednictvím podpory projektů na zřízení sběrných dvorů či modernizaci

2

Implementace Rozhodnutí Komise 2011/753/EU ze dne 18. listopadu 2011, kterým se zavádí pravidla a
metody výpočtu pro ověření dodržování cílů stanovených v čl. 11 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a
Rady 2008/98/ES v národní legislativě.
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stávajících, podpora zavedení systémů sběru atd., prostřednictvím dotační politiky
ČR.
Cíl je plněn průběžně.
ad b) Hlavní plnění cíle je požadováno k roku 2020, průběžné výsledky jsou uvedeny výše.
Cíl nehodnocen.
Pro postupné naplňování uvedeného cíle byl rok 2018 stanoven cíl 48 % hmotnosti,
ten však nebyl naplněn – v roce 2018 bylo zjištěno plnění 43,47 % a v roce 2019 byla
zjištěna hodnota 43,30 %.
Je nutné podotknou, že systémy, které byly zavedeny v rámci předcházení vzniku
komunálních odpadů, se nepromítají do kladného hodnocení cílů, které jsou
stanoveny pro KO. Zde je zřejmé, že čím více bude realizováno a preferováno
předcházení vzniku odpadů, nelze naplňovat hodnoty daných cílů, je nutné
přehodnotit matematické vyjádření výpočtu a do výkaznictví začlenit např. komunitní
kompostování, využívání domácích kompostérů, dále např. projekty REUSE a RENAB
apod.

Cíl není plněn.

B) Směsný komunální odpad
V souladu s principy stanovenými v hierarchii nakládání s odpady a v souladu s postupným
omezováním ukládání biologicky rozložitelných KO na skládky je nutné, aby směsný
komunální odpad – 20 03 01 (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných odpadů) byl zejména energeticky využíván v zařízeních k
tomu určených v souladu s platnou legislativou.
(pozn.: Biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu ukládaný na skládky musí být
postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným v Plánu odpadového
hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do roku 2013 na 50 % a
do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky rozložitelného
komunálního odpadu vzniklého v roce 1995]).
V Jihomoravském kraji je provozováno ZEVO, ve kterém jsou energeticky využívány zejména
KO, z nichž převažuje směsný komunální odpad a komunální objemný odpad.
Cíl:
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných složek, nebezpečných
složek a biologicky rozložitelných odpadů), zejména energeticky využívat v zařízeních k
tomu určených v souladu s platnou legislativou.
Cíl je plněn.

C) Živnostenské odpady
Za účelem ekonomicky vyrovnaného nakládání s komunálními odpady v obcích a za účelem
zajištění plnění požadavku POH ČR, a zejména evropské rámcové směrnice o odpadech
pro tříděný sběr minimálně odpadů z papíru, plastů, skla a kovů a recyklačního cíle směrnice
o odpadech, bylo třeba přijmout a dodržovat v souladu s POH ČR zásady, týkající se odpadů
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podobných komunálním, produkované živnostníky a možnosti jejich zapojení do systému
nakládání s komunálními odpady dané obce. V některých obcích a městech je umožněno
podnikajícím osobám zapojit se do systému nakládání s komunálními odpady dané obce, a to
na základě smlouvy. Nelze však pevně po obcích vymáhat toto plnění, které nyní není
v souladu se stanovenými povinnostmi v zákoně odpadech, je nutné zohlednit lokální
podmínky tzn. zda stanovený systém obce vůbec unese takové zatížení, ne všechny obce
mohou tuto službu nabídnout. Na druhé straně není povinností živnostníka tuto nabídku
přijmout.
Cíl není stanoven.

D) Biologicky rozložitelné odpady a biologicky rozložitelné komunální odpady
Cílem nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady je v první řadě předcházení
jejich vzniku, dále pak jejich vyžití zejména materiálové a v poslední řadě je jejich odstranění
– odstranění skládkováním.
Zákonem o odpadech a vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů
na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č.
294/2005 Sb.“) jsou stanoveny podmínky pro skládkování odpadů. V § 21 odst. 7 zákona
o odpadech je uvedeno, že od roku 2024 je zakázáno na skládky ukládat směsný komunální
odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.
Vyhl. č. 294/2005 Sb. je stanoveno, že biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu
ukládaný na skládky musí být postupně omezován v souladu s harmonogramem stanoveným
v Plánu odpadového hospodářství ČR a krajů [tj. snížit tento podíl do roku 2010 na 75 %, do
roku 2013 na 50 % a do roku 2020 na 35 % celkového množství (hmotnosti) biologicky
rozložitelného komunálního odpadu vzniklého v roce 1995].
Na skládky je zakázáno ukládat biologicky rozložitelné odpady, jedinou výjimku tvoří
biologicky rozložitelné KO, jejich uložení na skládku je limitováno výše uvedeným časovým
obdobím a postupným útlumem jejich množství, což je sledováno a vymáháno již od roku
2010.
Výčet biologicky rozložitelných odpadů lze analogicky převzít z vyhlášky MŽP č. 341/2008 Sb.,
o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č.
294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o
podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady), ve znění pozdějších předpisů.
Nicméně i jiné druhy odpadů mohou být považovány za biologicky rozložitelné, tyto buď není
povoleno ukládat na skládku (rozsah povolených odpadů uveden ve schváleném provozním
řádu) nebo se tato skutečnost prokáže v rámci povedení zkoušky jejich kvality viz vyhl. č.
294/2005 Sb.
Všechny skládky jsou projednávány v režimu zákona o integrované prevenci.
Stanovené koeficienty podílu biologicky rozložitelných odpadů v KO ukládaných na skládky:
Katalogové číslo

Název druhu odpadu
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Koeficienty BRO v KO ukládaném
na skládky

20 01 38

Papír a lepenka
Biologicky rozložitelný odpad
z kuchyní a stravoven
Oděvy
Textilní materiály
Dřevo neuvedené pod číslem
20 01 37

20 02 01
20 03 01
20 03 02
20 03 07

Biologicky rozložitelný odpad
(ze zahrad a parků)
Směsný komunální odpad
Odpad z tržišť
Objemný odpad

20 01 01
20 01 08
20 01 10
20 01 11

1
1
0,75
0,75
1
1
0,40
0,75
0,30

Podíl biologicky rozložitelného KO ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně
(1995) byl v roce 2018 39,53 % a v roce 2019 se jednalo o 35,8 %.
Velkou devizou Jihomoravského kraje je ZEVO, jehož současná kapacit je 248 000 t/rok, která
je plně využita.
V rámci předcházení vzniku odpadů jsou provozovány komunitní kompostárny a domácí
kompostéry. Co se týká materiálového využití biologicky rozložitelných KO, jsou tyto
zpracovávány v kompostárnách, a to jak v malých zařízeních, tak v klasických
kompostárnách, disponujících souhlasem dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (souhlas
k provozování zařízení k využívání odpadů a souhlas s jeho provozním řádem). Dalšími
zařízeními jsou bioplynové stanice. Co se týká kapacit kompostáren, v Jihomoravském kraji
jsou jejich kapacity využity.
Ve směrné části POH JMK je uvedena potřeba optimalizace kapacit stávajících a výstavba
nových kompostáren s kapacitou nad cca 2 000 t/rok s dojezdovou vzdáleností do cca 20 km.
Potřebnost realizace záměru je však nutné obhájit zejména v otázce přiměřené sítě zařízení
v Jihomoravském kraji. Jako zásadní chybějící kapacita pro zpracování biologicky
rozložitelných KO je ve směrné části POH JMK uvedena podpora realizace kompostárny
v území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Boskovice (Město Letovice).
I když je vyhláškou MŽP č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného
soustřeďování složek komunálních odpadů, ve znění pozdějších předpisů od 01.01.2015
stanovena obcím povinnost sbírat mj. biologicky rozložitelné KO, je zcela zřejmé, že tuto
povinnost obce měly vždy, což přirozeně vyplývá z obsahu textu zákona o odpadech, a to
z definice „původce odpadu“, dále z povinností a oprávnění obce a fyzických osob
při nakládání s komunálními odpady. Komunální odpady jsou ve vyhlášce MŽP č. 93/2016
Sb., Katalog odpadů stanoveny skupinou 20 a v případě odpadů obalů podskupinou 15 01.
Ke zvýšení využívání biologicky rozložitelných KO přispívají dotace z Operačního programu
Životní prostředí 2014 – 2020. Byly poskytnuty finanční prostředky zejména na domácí
kompostéry, kompostárny a bioplynové stanice. Bohužel, v posledních výzvách přestaly být
podporovány zařízení typu kompostáren, tím je částečně znemožněno naplňování cíle
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o snížení ukládání biologicky rozložitelných KO na skládky, zejména se jedná o severní část
Jihomoravského kraje, kde je zřejmá absence kompostárny, a je vysloveně dáno toto
opatření v obecně v závazné části POH JMK s dopřesněním v jeho směrné části.
Cíl:
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového
množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Z výše uvedených bilancí je předpoklad, že cíl, který je vytyčen pro rok 2020 by mohl být
splněn za předpokladu zvýšení materiálového využívání odpadů a dále zejména
s plánovaným navýšením kapacity ZEVO. Toto konstatování lze opřít o výše uvedené hodnoty
podílu biologicky rozložitelného KO ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací základně
(1995), které mají klesající tendenci.
Cíl nehodnocen.

E) Stavební a demoliční odpady
V roce 2018 bylo vyprodukováno 3 746,12 tis. t stavebních a demoličních odpadů a v roce
2019 bylo vyprodukováno 3 561,91 tis. t. Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové
produkci odpadů činil v roce 2018 71,08 % a v roce 2019 se jednalo o 70,58 %.
Podíl využitých stavebních a demoličních odpadů byl v roce 2018 94,58 % a v roce 2019 tvořil
95,43 %. Velkou měrou se na využívání stavebních a demoličních odpadů podílí i jejich využití
v rámci prováděných terénních úprav a rekultivace dobývacích prostorů dle legislativy platné
v oblasti horního práva a dobývání.
Podíl odstraněných stavebních a demoličních odpadů skládkováním (D1, D2, D12) byl v roce
2018 0,77 % a v roce 2019 tvořil 0,83 %.
Ačkoliv jsou vykazován pozitivní výsledky nakládání se stavebními a demoličními odpady,
v praxi je situace velmi obtížná a mnohdy nepřehledná. Za poslední roky se zvedlo množství
nelegálního nakládání s těmito odpady. Jedná se zejména o budováním nelegálních skladů,
nepovolené terénní úpravy, protizákonné vyvedení nevhodného odpadu pod prohlášením,
že se jedná o výrobek apod. Zde je nutné podotknout, že zvýšeným úsilím správních úřadů
byla docílena opatření, a to v projektových dokumentacích, a zvýšenou kontrolní činností a
účastí na jednáních v procesních řízeních dle stavebního zákona.
V souladu se zákonem o odpadech a v souladu s vyhl. č. 294/2005 Sb. jsou krajským úřadem
povolována zařízení k využívání odpadů, kde jsou odpady využity na povrchu terénu. Dle
přílohy č. 3 zákona o odpadech byla tato zařízení zatříděna pod způsob využívání R11.
V případě využití odpadů nad 1 000 t v dané lokalitě je povinností provozovatele zpracovat
hodnocení rizika odborně způsobilou osobou. Zde je hodnocen dopad zřízení zařízení
na životní prostředí a dále jeho vlastní provoz.
Cíl:
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Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru
recyklace stavebních a demoličních odpadů a jiných druhů pro jejich materiálové využití. A to
včetně zásypů, při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se
stavebního a demoličního odpadu v kategorii ostatní s výjimkou v přírodě se vyskytujících
3
materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
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Cíl je plněn s dostatečnou časovou rezervou.

F)

Nebezpečné odpady

Nebezpečné odpady představují jen poměrně malý podíl k celkové produkci odpadů. V roce
2018 bylo vyprodukováno 177,91 tis. t nebezpečných odpadů (podíl na celkové produkci
odpadů – 3,38 %) a v roce 2019 se jednalo o 177,14 tis. t (podíl na celkové produkci odpadů
–3,51 %). Ponížení množství produkovaných nebezpečných odpadů mezi roky 2018 a 2019
bylo o 770 t.
Co se týká využití nebo odstranění nebezpečných odpadů, zde se jedná o technologické
zpracování v rámci provádění dekontaminace nebezpečných odpadů v zařízeních k tomu
určených. Tato zařízení jsou provozována v režimu zákona o integrované prevenci v souladu
s nejlepšími dostupnými technikami. Je však nutné být při provozu těchto zařízení
obezřetnými, což ve svém důsledku vyvolává zvýšenou kontrolní činnost. Tato zařízení jsou
dle přílohy č. 3 zákona o odpadech zatříděna pod způsob využívání R3 – Recyklace nebo
zpětné získávání organických látek, které se nepoužívají jako rozpouštědla (včetně
kompostování a dalších biologických transformačních procesů) nebo dle přílohy č. 4 zákona o
odpadech pod způsobem odstraňování D8 – Biologická úprava jinde v této příloze
nespecifikovaná, jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se
odstraňují některým ze způsobů uvedených pod označením D 1 až D 12. V obou případech se
na výstup ze zařízení aplikuje vyhl. č. 294/2005 Sb., respektive se dle této vyhlášky stanovují
kvalitativní podmínky výstupu ze zařízení.
Co se týká využívání nebezpečných odpadů v zařízeních s technologií dekontaminace, zde je
nutné brát hledisko charakteru zpracovávaných odpadů, kde se ve velké většině zpracovávají
znečištěné zeminy, štěrky apod., z nichž je prostřednictvím dané technologie odbouráno
znečištění, které je dělá nebezpečnými.
Obecně platí, že každé nakládání s nebezpečným odpadem, je nutné provádět v souladu
s pravidly, která jsou stanovena pro daný druh nebezpečného odpadu v souvislosti s jeho
skutečnými chemickými a fyzikálními vlastnostmi.
Co se týká případného odstraňování starých zátěží, kde by se nacházely nebezpečné odpady,
jedná se o individuální řešení vzniklé situace, které musí podléhat zhodnocení ohrožení
životního prostředí a zdraví lidí a podle předmětného posouzení musí být navrženo řešení
odstranění staré zátěže, a to v souladu s příslušnými dotčenými právními předpisy na úseku
ochrany životního prostředí, a dále v souladu s dopadem k vlastnickým vztahům konkrétního
umístění. Zákon o odpadech nedisponoval dostatečnými nástroji pro řešení starých zátěží,
proto jsou vytvářeny podmínky v rámci dotačních titulů (SFŽP), jako jeden z mála nástrojů
skrze, který lze danou záležitost řešit.
3

Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadů (Katalog odpadů).
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Cíle:
a) Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.
b) Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.
c) Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady na lidské
zdraví
a životní prostředí.
d) Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Cíle jsou plněny.

Výrobky s ukončenou životností s režimem zpětného odběru
G) Obaly
Problematika odpadů z obalů je řešena zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění
pozdějších přepisů (dále jen „zákon o obalech“). Tento zákon ukládá všem subjektům
uvádějícím na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky plnit, buď samostatně nebo
sdruženě prostřednictvím autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s., povinnosti zde
stanovené.
Daty, týkající se bezprostředně plnění dle zákona o obalech, disponuje pouze MŽP, krajské
úřady je k dispozici nemají.
Z dat, která jsou krajskému úřadu k dispozici, byla zjištěna produkce odděleného sběru KO a
obalů (podskupina 20 01 a 15 01 od obcí):
- v roce 2018: 134,87 kg/obyv./rok (159,78 tis. t)
- v roce 2019: 138,28 kg/obyv./rok (164,48 tis. t)
Materiálové využití KO – v roce 2018 tvořil podíl materiálově využitých KO 43,47 % a v roce
2019 se jednalo o 43,30 %. Vzhledem však k tomu, že je stanovena povinnost výše uvedeným
subjektům zákonem o obalech a krajský úřad nemá tyto údaje k dispozici, nelze nakládání
s odpady obalů hodnotit na krajské úrovni, ale na úrovni národní.
Cíle:
a) Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
b) Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
c) Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
d) Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
e) Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených spotřebiteli do roku
2020.
f) Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do roku 2020.
Cíle pro recyklaci a využití obalových odpadů (%)
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Legenda:
A: Recyklace – Množství materiálově využitých odpadů z obalů, vztažené k součtu množství jednocestných
obalů, které byly uvedeny na trh, a množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
B: Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů, vztažené k součtu množství jednocestných
obalů, které byly uvedeny na trh, a množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů. Recyklace se
zahrnuje do míry využití jako jedna z jeho forem.
Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství materiálově využitých odpadů z obalů získaných
sběrem od spotřebitelů (domácností) vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů (uvedených na trh
nebo do oběhu) po odečtení průmyslových obalů.
Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství celkově využitých odpadů z obalů získaných
sběrem od spotřebitelů (domácností) vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů (uvedených na trh
nebo do oběhu) po odečtení průmyslových obalů.

Cíl nehodnocen.

H) Odpadní elektrozařízení pocházející z domácností
V souladu se zákonem o odpadech jsou stanoveny povinné osoby, které jsou povinny zajistit
zpětný odběr s požadavkem na plnění níže uvedených cílů s přesně předepsanými
hodnotami. V zákoně o odpadech je uvedeno, že „povinná osoba může na základě písemné
smlouvy s obcí využít ke splnění své povinnosti systém sběru a třídění komunálních odpadů
stanovený touto obcí“. Vesměs všechny obce Jihomoravského kraje, které disponují sběrným
dvorem, umožňují povinné osobě na základě písemné dohody, využít stanoveného systému
obce pro nakládání s komunálními odpady. Zde je provozován systém zpětného odběru
elektrozařízení v dohodnutých komoditách.
Hodnocení plnění cíle je nutné provést na národní úrovni, krajské úřady nemají k dispozici
údaje, tyto jsou povinnými osobami zasílány MŽP.
Cíle:
a) Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a elektronických
zařízení.
b) Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití
elektroodpadu.
Cíl nehodnocen.
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I)

Odpadní baterie a akumulátory

Jedná se o tyto sledované druhy odpadů – 16 06 01*, 16 06 02*,16 06 03*, 16 06 04, 16 06
05, 20 01 33*, 20 01 34. V souladu se zákonem o odpadech a v souladu s právem Evropských
společenství (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o
bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a o zrušení směrnice
91/157/EHS) jsou stanoveny povinnosti výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a
provozovatelům systémů baterií nebo akumulátorů a zpracovatelům baterií nebo
akumulátorů, které se staly odpadem, a stanoví požadavky pro uvádění baterií a
akumulátorů na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a
odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.
K dalšímu hodnocení v této oblasti krajský úřad není kompetentní, tato oblast je
vyhodnocována na národní úrovni.
Cíle:
a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů.
Od roku 2016 dosáhnout požadovanou úroveň tříděného sběru odpadních přenosných
baterií
a akumulátorů, viz tabulka.
Indikátor a cíle pro tříděný sběr odpadních přenosných baterií a akumulátorů (v %)
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů sebraných tříděným
sběrem na průměrné hmotnosti přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh v
předchozích třech kalendářních letech v České republice (v %).
Tříděný sběr
Cílový stav v roce 2016
45 %
b) Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních baterií a
akumulátorů.
Cíl nehodnocen.

J)

Vozidla s ukončenou životností (autovraky)

Jedná se o druh odpadu 16 01 04*. V roce 2018 bylo vyprodukováno 19 449,91 t autovraků a
v roce 2019 se jednalo o 21 110,55 t. K dalšímu hodnocení v této oblasti krajský úřad není
kompetentní, tato oblast je vyhodnocována na národní úrovni.
Cíl:
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou životností (autovraků).
V roce 2016 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků)
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Indikátory a cíle pro využití, materiálové a opětovné použití frakcí, vztaženo k celkové
hmotnosti sebraných vozidel s ukončenou životností (autovraků) (v %)
Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých frakcí ze zpracování
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) na celkové
hmotnosti sebraných vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných
autovraků) (v %).
b) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze zpracování vybraných vozidel s
ukončenou životností (vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) (v %).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití a opětovné
Opětovné použití
použití
a recyklace
Vybraná vozidla
95 %
85 %
Cíl nehodnocen.

K) Odpadní pneumatiky
Jedná se o druh odpadu 16 01 03. K dalšímu hodnocení v této oblasti krajský úřad není
kompetentní, tato oblast je vyhodnocována na národní úrovni.
Cíle:
a) Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik
Indikátor a cíl pro sběr pneumatik uvedených na trh v ČR (v %)
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných tříděným sběrem na průměrné
hmotnosti pneumatik uvedených na trh v předchozím kalendářním roce v ČR (v %).
(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se úroveň sběru z téhož
roku.)
Sběr
35 %
80 %

Cílový stav rok 2016
Cílový stav rok 2020 a dále

b) Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti pro využití,
recyklaci a opětovné použití při zpracování odpadních pneumatik.
Indikátor a cíl pro využití pneumatik ze sebraných odpadních pneumatik (v %)
Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti využitých odpadních pneumatik na celkové hmotnosti
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sebraných odpadních pneumatik (v %).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití
Odpadní pneumatiky

100 %

Cíl nehodnocen.

L)

Kaly z čistíren odpadních vod

Jedná se o druh odpadu 19 08 05. Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod byla v roce
2018 zjištěna v množství 23 891,54 t a v roce 2019 byla zjištěna produkce 24 004,91 t (pozn.
pro oba roky stanovena sušina 22 %). Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých
na zemědělské půdě (R10, N2) činil v roce 2018 10 % a v roce 2019 se jednalo o 9,83 %.
V Jihomoravském kraji jsou provozovány kompostárny, kde u některých mohou být vstupní
materií i kaly z čistíren odpadních vod. Výstupem z těchto zařízení je výrobek – hnojivo nebo
substrát či rekultivační kompost. Kromě využití kalů na zemědělské půdě, byla část kalů
využívána i energeticky. Jihomoravský kraj podporuje záměry, které směřují k využívání kalů
z čistíren odpadních vod, zejména se nyní vytváření záměry energetického využívání kalů.
Cíl:
Podporovat technologie k využívání kalů z čistíren komunálních odpadních vod.
Cíl je plněn.

M) Odpadní oleje
Jedná se o sledované druhy odpadů – 12 01 06*, 12 01 17*, 12 01 10*, 12 01 19*, 13 01 09*,
13 01 10*, 13 01 11*, 13 01 12*, 13 01 13*, 13 02 04*, 13 02 05*, 13 02 06*, 13 02 07, 13 02
08*, 13 03 06, 13 03 07*, 13 03 08*, 13 03 09*, 13 03 10*, 13 04 01*, 13 04 03*, 13 05 06*,
20 01 26*. K dalšímu hodnocení v této oblasti krajský úřad není kompetentní, tato oblast je
vyhodnocována na národní úrovni.
Cíl:
Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
Cíl nehodnocen.

N) Odpady ze zdravotnické a veterinární péče
Povinnými subjekty jsou původci odpadů a oprávněné osoby dle zákona o odpadech. Krajský
úřad vymáhá dodržování povinností, které jsou stanoveny pro odpady ze zdravotnické a
veterinární péče, zejména u oprávněných osob provozující zařízení dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech. V provozních řádech zařízení musí být nastaveny podmínky dle zákona č.
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258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dle jeho
prováděcích předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“). Pro zdravotnická
zařízení jsou schvalovány provozní řády zdravotnického zařízení dle právních předpisů na
úseku ochrany veřejného zdraví.
Cíl:
Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické a veterinární péče
na lidské zdraví a životní prostředí.
Cíl plněn průběžně.

O) Odpady a zařízení s obsahem polychlorovaných bifenylů
Celková produkce odpadů s obsahem PCB byla roce 2018 byla zjištěna v množství 6,37 t a
v roce 2019 se jednalo o 3,06 t. Z evidence je zřejmé, že větší množství, které bylo vykázáno
v roce 2018 souvisí s vyřazením transformátoru/kondenzátoru obsahující PCB, což se může
v průběhu dalších let vyskytnou.
Cíle:
a) Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do konce roku
2025 oprávněným osobám, nebo zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných
bifenylů do této doby dekontaminovat.
b) Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení oprávněných osob
k nakládání s odpady do konce roku 2028.
Cíle nehodnoceny.

P) Odpady s obsahem perzistentních organických znečišťujících látek
V Jihomoravském kraji nebylo ve sledovaném období zjištěno nakládání s uvedenými
odpady. Bylo zjištěno nakládání s odpady s obsahem PCB viz výše.
Cíle:
a) Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a jejich účincích na
lidské zdraví a životní prostředí.
b) Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek zejména u
odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.
850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, ve znění nařízení Komise
(EU) č. 756/2010.
Cíle nehodnoceny.

Q) Odpady s obsahem azbestu
Celková produkce odpadů s obsahem azbestu v roce 2018 byla zjištěna v množství 1 604,44 t
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a v roce 2019 se jednalo o 1 879,29 t.
Krajský úřad vymáhá dodržování povinností, které jsou stanoveny pro odpady s obsahem
azbestu, zejména u oprávněných osob provozující zařízení dle § 14 odst. 1 zákona
o odpadech. V provozních řádech zařízení musí být nastaveny podmínky jak dle zákona o
odpadech, tak dle zákona o ochraně veřejného zdraví a dle jeho prováděcích předpisů. Při
ukládání odpadu s obsahem azbestu na skládku, platí podmínky stanovené vyhl. č. 294/2005
Sb., které jsou zapracovány v provozním řádu skládky, a projednány dle zákona o
integrované prevenci. V případě, že odpad s obsahem azbestu je produkován v rámci např.
stavební činnosti, musí být tato skutečnost zapracována do projektové dokumentace
s popisem správného nakládání s ním. Dotčeným orgánem v projednání projektové
dokumentace je mj. orgán ochrany veřejného zdraví, který stanoví případné podmínky pro
nakládání s odpadem s obsahem azbestu.
Cíl:
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem azbestu na lidské
zdraví a životní prostředí.
Cíl plněn.

R) Odpady s obsahem přírodních radionuklidů
Nebyl zjištěn jejich výskyt.
Cíl:
Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem přírodních
radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.
Cíl nehodnocen.

S) Vedlejší produkty živočišného původu, biologicky rozložitelné odpady z kuchyní a
stravoven
Vytvoření podmínek pro zpracování odpadů z kuchyní a stravoven musí předcházet třídění
těchto odpadů u původců. Zejména se jedná o vyžívání odpadů v bioplynových stanicích,
které jsou k nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu určeny. Podpora sběru
těchto odpadů je pak možná a ve svém důsledku nutná. Je však nutné mít na zřeteli, že
prioritou je předcházení vzniku odpadu, což se přímo dotýká této sledované komodity
nakládání s odpady. Co se týká jedlých olejů, je prováděn jejich sběr a předáván k dalšímu
zpracování.
Je nutné podotknou, že nakládání s vedlejšími produkty živočišného původu podléhá
příslušnému projednání s orgánem ochrany veterinární péče, a to dle veterinárních předpisů
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009
o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty,
které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o
vedlejších produktech živočišného původu), Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25.
února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 o
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hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které
nejsou určeny k lidské spotřebě, a provádění směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité
vzorky a předměty osvobozené od veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice).
Cíle:
a) Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a stravoven a vedlejších
produktů živočišného původu ve směsném komunálním odpadu, které jsou původem
z veřejných stravovacích zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní
(nemocnice, školy a další obdobná zařízení).
b) Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a stravoven a vedlejšími
produkty živočišného původu, a tak snižovat negativní účinky spojené s nakládáním s
nimi na lidské zdraví a životní prostředí.
Cíle plněny.

T) Odpady železných a neželezných kovů
V Jihomoravské kraji je vybudována síť sběren a výkupen odpadů želených a neželezných
kovů, dále pak autovrakoviště, kde je velká výtěžnost těchto odpadů. Sběrné dvory obcí také
přebírají od občanů odpady kovů nebo jsou v místě zapojeny do systému obce nakládání
s komunálními odpady komerční sběrny. Velká výtěžnost odpadů železných a neželezných
kovů souvisí i se zpracováním některých výrobků s ukončenou životností.
Cíl:
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na materiály za účelem
náhrady primárních surovin.
Cíl je plněn.

U) Komplexní síť zařízení k nakládání s odpady
V Jihomoravském kraji je vytvořena pevná základna fungující komplexní síť zařízení pro
nakládání s odpady. Stávající síť zařízení Jihomoravského kraje se sestává zejména z těchto
zařízení a systémů:
 Zařízení pro energetické využívání odpadů (SAKO Brno a.s.).
 Spalovny nebezpečných odpadů (EKOTERMEX a.s., Nemocnice Znojmo p.o.).
 Skládky s výhledem ukládání odpadů do roku 2020-2025.
 Dotřiďovací linky na využitelný odpad (papír, plast, sklo popř. kov).
 Bioplynová stanice s využíváním i vedlejších produktů živočišného původu (EFG Vyškov
BPS s.r.o., ÚVP v Brně s.r.o.).
 Kompostárny (s kapacitou větší jak 1000 t/rok).
 Překladiště materiálově a energeticky využitelných odpadů.
 Zařízení pro objemovou úpravu energeticky a materiálově využitelných odpadů (odklon
od skládkování).
 Výroba paliv z odpadů.
 Zpracování stavebních a demoličních odpadů – materiálové využití.
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Využití odpadů na povrchu terénu.
Materiálové využití odpadů plastů.
Sběr a zpracování autovraků.
Sběr a zpracování elektroodpadů (popř. zpětný odběr elektrozařízení).
Sběrné dvory obcí.
Systém přímého sběru odpadů od občanů a živnostníků zapojených do systému
nakládání s komunálními odpady.
Systémy nakládání s průmyslovými odpady.
Zařízení pro zpracování nebezpečných odpadů způsobem dekontaminace/biodegradace.
Zařízení pro nakládání s kaly z čistíren odpadních vod s ohledem na biologické riziko.
Nové a jiné technologie v souladu s nejlepšími dostupnými technikami (BAT), v souladu
s hierarchií nakládání s odpady a v souladu se stanovenými zásadami.

Cílem POH JMK je vytvořit komplexní a přiměřenou síť zařízení k nakládání s odpady v JMK
provázanou na celostátní úroveň v souladu s principy „soběstačnosti a blízkosti“, a zároveň
s úmyslem vycházet z hierarchie nakládání s odpady a podporovat moderní technologie
s environmentálně přidanou hodnotou. Vyvážená a efektivně fungující síť zařízení pro
nakládání s odpady musí zahrnovat skupiny zařízení o různých kapacitách a významu
s ohledem na začlenění jednotlivých zařízení do systému hospodaření s odpady na lokální,
regionální i nadregionální úrovni. Síť zařízení k nakládání s odpady by měla zahrnovat i
moderní inovativní technologie.
Jihomoravský kraj si systémově stanoví primární potřeby a kapacity zařízení pro nakládání
s odpady a jejich využívání na svém území ve vazbě na odpadové hospodářství a aktuální stav
plnění cílů POH ČR a POH JMK. Je sledována reálná potřebnost, ekonomická
konkurenceschopnost a udržitelnost zařízení pro nakládání s odpady v Jihomoravském kraji.
Nastavená síť zařízení k nakládání s odpady tak bude mít zásadní význam pro směřování
podpory těmto zařízením z veřejných zdrojů. Optimalizace sítě zařízení v Jihomoravském
kraji je umožněna rovněž díky finanční podpoře z Operačního programu Životní prostředí
2014 – 2020 (dále i „OPŽP“) v rámci realizace strukturální podpory Evropské unie pro ČR.
Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 bude nastaven za účelem plnění cílů POH
ČR.
Zde je však nutno podotknout, že ačkoliv v POH JMK jsou stanoveny potřeby v rámci
budování přiměřené sítě zařízení, zejména se to týká zbudování regionální kompostárny
v severní části JMK (Město Letovice), nebyla vyhlášena výzva z OPŽP, která by tuto potřebu
JMK pokryla.
Cíl:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k nakládání s odpady
na území Jihomoravského kraje.
Cíl plněn.

V) Systém sběru
Systém sběru souvisí v převážné míře s vytvořením komplexní sítě zařízení pro nakládání
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s odpady viz výše. Nelze vytvářet a udržovat systém sběru, pokud by nebyla vytvořena
fungující komplexní síť zařízení k nakládání s odpady, podchycující široké spektrum druhů
odpadů a technologie pro jejich využití či odstranění. Systém sběru nelze provozovat také
bez vytvoření určité skladové základny, aby byl sběr ve svém důsledku efektivní, samozřejmě
s přihlédnutím ke kvalit daného druhu odpadu. Tento přístup je aplikován zejména v rámci
projednání nových záměrů výstavby zařízení vč. prověření logistiky provozu, kapacit, a dopad
provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí.
Cíl:
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a sběru odpadů na
území Jihomoravského kraje.
Cíl plněn.

W) Zásady pro rozhodování při přeshraniční
Přeshraniční přeprava odpadů jev souladu se zákonem o odpadech zcela v dikci MŽP.
Cíl:
Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a životní prostředí
v ČR.
Cíl nehodnocen.

X) Opatření k omezení odkládání odpadů mimo místa k tomu určená a zajištění nakládání
s odpady, jejichž vlastník není znám
Obecně platí, že nelze nakládat s odpady v zařízeních či místech, která k tomuto účelu nejsou
určená. V souladu s planým zákonem o odpadech je nutné odpady předávat osobě, která je
k převzetí odpadu do svého vlastnictví oprávněná. V případech, kdy je zjištěn protiprávní stav
nakládání s odpady, je nutné nejprve prověřovat všechny okolnosti, které tento stav
vyvolaly, a dále zjistit, kterých oblastí se daný zjištěný stav nakládání s odpady dotýká (např.
stavební zákon, zákon o ochraně zemědělského půdního fondu atd.). V současné době není
platný zákon o odpadech příznivě nakloněn k provedení takových úkonů, které by vedly ke
zdárnému vyřešení protiprávního stavu nakládání s odpady. Jen malé množství případů je
rozklíčováno a zdárně vyřešeno. Nový zákon o odpadech by měl být nápomocen k řešení
těchto těžko řešitelných situací v praxi.
Cíle:
a) Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
b) Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu určená a s odpady
jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Cíle plněny v rámci legislativních možností.
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Y) Program předcházení vzniku odpadů
Program předcházení vzniku odpadů JMK (dále i „Program PVO JMK“) široce zasahuje různá
odvětví hospodářství JMK, dotýká se nejen sektoru nakládání s odpady, ale rovněž
těžebního a výrobního průmyslu, designu, služeb, vzdělávání a osvěty, veřejné i soukromé
spotřeby. Rovněž se zde promítá snaha snižovat spotřebu primárních surovin a energií.
Tento rozměr musel být zohledněn při přípravě cílů a opatření. Program PVO JMK je
koncipován ve svém obsahu více méně totožně s Programem předcházení vzniku odpadů ČR.
Prevence v odpadovém hospodářství bude směřovat jak ke snižování množství vznikajících
odpadů, tak ke snižování jejich nebezpečných vlastností, které mají nepříznivý dopad na
životní prostředí a zdraví obyvatel. Za prevenci v této oblasti je rovněž považováno opětovné
využití výrobků a příprava k němu. Cíle a opatření Programu PVO JMK jsou zaměřeny obecně
na prevenci vzniku odpadů se zdůrazněním prevence u vybraných toků.
V širším spektru je postupně naplňována Koncepce environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty 2011 – 2020 Jihomoravského kraje (dále i „Koncepce EVVO“).
Jihomoravský kraj zaměřil pozornost zejména na školky a základní školy a do těchto institucí
distribuoval knihy, které srozumitelnou formou motivují děti ke třídění a předcházení vzniku
odpadu.
Pracovníci OŽP KrÚ Jihomoravského kraje se účastní zejména porad obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností, kde se metodiky ujednocují výklady zákona o odpadech a
souvisejících právních předpisů. V rámci výkonu státní správy se důsledně uplatňuje
hierarchie nakládání s odpady, a to zejména v projektových dokumentacích různých záměrů.
Jihomoravský kraj plně podporuje dotační programy vyhlášené MŽP prostřednictvím
Státního fondu životního prostředí, které jsou věnovány předcházení vzniku odpadu.
Dále je uplatňován princip předcházení vzniku odpadů prostřednictvím spolupráce
s kolektivními systémy a autorizovanou obalovou společností (porady, účast na pořádaných
osvětových akcích apod.).
Ve všech oblastech podnikání však není ujednocen pohled na prioritu předcházení vzniku
odpadu a tlak na materiálové využití odpadu. V období přípravy nového zákona o odpadech
je tedy nutné tento aspekt rozklíčovat, aby bylo zřejmé, jak preferovat skutečné hodnoty
v praktickém životě. Jedná se například o oblast, která je věnována sběr textilu a oděvům
apod. Pokud bude správně dodržována hierarchie nakládání s odpady tzn. priorováno
předcházení vzniku odpadů, je nutné toto praktické hledisko zohlednit v možné změně
při výkaznictví materiálového využití odpadů, které ve svém důsledku nemusí být nadále
navyšováno, a naopak může dojít k jeho poklesu.
Program PVO JMK je postupně a průběžně přímo či nepřímo naplňován, zejména prakticky
z pozice individuálních aktivit obcí a měst, dále pak v různých průmyslových odvětví.
Zejména se jedná o stavební činnosti, kde MŽP intenzivně jedná s MPO, aby materiály, které
vznikají při stavební činnosti nemusely být v určitých případech vykazovány v odpadech, když
jejich využití je ve svém principu možné a není tím ohroženo životní prostředí ani zdraví lidí.
Hlavní cíl:
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší spotřebě primárních
zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.
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Cíl plněn průběžně dle možností JMK.
Dílčí cíle:

a) Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR zajistit
komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení problematiky
předcházení vzniku odpadů do školních osnov, výzkumných programů a výchovných,
osvětových a vzdělávacích aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
b) Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do problematiky
předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování množství odpadů při výkonu
státní správy JMK.
c) Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových a
energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání „druhotných surovin“
v
souvislosti
s dalšími strategickými dokumenty JMK (zejména Program rozvoje Jihomoravského
kraje, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní
energetická koncepce Jihomoravského kraje – 2008 apod.).
d) Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a inovativních
technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit výrobní a průmyslovou sféru
ve snaze optimalizovat procesy řízení výroby z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
e) Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o dostupných
dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy environmentálního řízení,
environmentálního značení, čistší produkce) s cílem jejich postupného rozšiřování.
f) V souvislosti s jednotlivými cíli Programu PVO JMK, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat zajištění vhodného
legislativní prostředí pro realizaci Programu PVO JMK.
g) Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky pro postupné
snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového cyklu (fáze výroby potravin
včetně jejich uvádění na trh a konzumace).
h) Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek komunálních odpadů
a jejímu následnému snižování na všech úrovních veřejné správy a na úrovni občanů.
i) V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky ke stabilizaci
produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních odpadů, textilních odpadů
a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem jejího reálného snižování v následujících
letech.
j) Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za účelem
prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a materiálů.
k) Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti podpory
Programu PVO JMK.
l) Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení vzniku odpadů
v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů zpětně odebíraných výrobků.
m) Zajistit realizaci potřebných analytických podkladů a hodnotících nástrojů za účelem
vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a posouzení dosažených pokroků dílčích
prevenčních cílů a opatření.
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Dílčí cíle nehodnoceny.

4 Indikátory pro sledování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví
Kritéria pro rozhodovací proces
Při rozhodovacím procesu pro stanuvší konkrétních činností vyplývajících z realizace POH
JMK jsou zohledňována zejména následující kritéria (poznámka: Pojem „opatření“ je v
následujícím textu používán jako pojem obecný, nikoli jako „terminus technicus“ užívaný v
textu POH JMK):
1. Účelnost opatření z hlediska charakteristiky spádové oblasti (charakteristika) a zdrojů
odpadů, spektrum odpadů, charakteristika současných dodavatelů (producentů) odpadů,
včetně jejich identifikace.
2. Vyhodnocení stávajícího stavu nakládání s odpady relevantními pro projekt, stávající
množství odpadů vznikajících ve spádové oblasti.
3. Účelnost opatření ve vztahu ke konkrétním zařízením, která nakládají s odpovídajícími
druhy odpadů, které projekt řeší v dané spádové oblasti (včetně uvedení množství
odpadů).
4. Odůvodnění potřebnosti realizace projektu, včetně ekonomické bilance.
5. Odhad vývoje do budoucna pro odpovídající druhy odpadů vznikající ve spádové oblasti.
6. Charakteristika potenciálních odběratelů výstupů z projektu.
7. Odůvodnění projektované kapacity zařízení v návaznosti na předchozí údaje a uvedení
množství odpadů, které je dané zařízení schopno zpracovávat z celkového množství
„volných" odpadů ve spádové oblasti.
8. Uvedení % materiálového nebo energetického využití odpadů (pokud je relevantní) –
poměr mezi množstvím využitých a odstraněných odpadů z celkového množství odpadů
přijatých do zařízení.
9. Možnost realizace opatření v určené oblasti z hlediska prvků ochrany přírody a krajiny
(například ZCHÚ, určení využití dotyčných ploch územním plánem apod.).
10. Základní charakteristika (predikce) očekávaných hlavních významných vlivů opatření na
jednotlivé oblasti životního prostředí a na veřejné zdraví (ve struktuře přizpůsobené
konkrétnímu charakteru opatření).
Kritéria pro hodnocení konkrétních projektů
1. Charakteristika emisí hlavních znečišťujících látek, spojených s danou činností.
2. Charakteristika emisí skleníkových plynů a emise prioritních nebezpečných látek,
spojených s danou činností.
3. Vlivy na povrchové a podzemní vody.
4. Vlivy na půdu včetně ZPF a PUPFL.
5. Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje.
6. Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy s důrazem na ZCHÚ a prvky soustavy NATURA 20008.
7. Vlivy na krajinu a funkční využití území.
8. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky.
9. Vlivy na veřejné zdraví (včetně vlivů hluku a vlivů na psychickou pohodu obyvatel).
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10. Možnost přeshraničních vlivů.
11. Možnost významných havárií.
12. Využívání energetických a surovinových zdrojů.
13. Využívání nejlepších dostupných technik (BAT)definované v BREF dokumentech.
14. Odstraňování starých ekologických zátěží a rizik.

Víceméně všechny výše uvedené aspekty jsou vyžadovány a hodnoceny v rámci posouzení
předkládaných projektových dokumentací pro vyjádření k různým stupňům projednávání dle
stavebního zákona. V roce 2018 bylo OŽP KrÚ JMK vydáno 628 vyjádření k projektovým
dokumentacím a v roce 2019 bylo vydáno 581 vyjádření (pozn. jen malá část obecných
vyjádření k záměrům byla vydána pro zařízení k nakládání s odpady).
Co se týká záměrů nových zařízení pro nakládání s odpady či navýšení kapacity u zařízení
stávajících, je vyžadován soulad potřebnosti předmětného záměru s POH JMK respektive
s přiměřenou sítí zařízení. Je vyžadováno posouzení potřebnosti realizace záměru dle kap. 4
závazné části POH JMK. Aby JMK vyslovil podporu pro čerpání finančních prostředků např.
ze SFŽP, je nutné, aby nositel projektu splnil základní kritéria, která jsou nastavena ve
směrné části POH JMK v souvislosti se stanovením přiměřené sítě zařízení pro nakládání
s odpady v JMK.
Prověření vlivu provozu zařízení na životní prostředí je automaticky prováděno v rámci
vydávání integrovaných povolení či jejich změn, v oblasti posouzení, zda předmětné zařízení
splňuje zejména požadavky na nejlepší dostupné techniky (BAT) a dále základní požadavky,
které jsou stanoveny zákonem o odpadech a jeho prováděcími přepisy a souvisejícími
zákony. Totéž je řešeno i v řízeních o vydání „složkového“ povolení provozu zařízení. Pokud
vlastní technologie zařízení je vyjmenována v příloze č. 1 zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí je nutné, aby tato činnost byla prověřena v postupu, který je tímto zákonem
stanoven. Tento proces musí předcházet řízení, která jsou vedena v souladu s ust. § 14 odst.
1 zákona o odpadech (souhlas k provozování zařízení a souhlas s jeho provozním řádem).

Dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byly v roce 2018 posouzeny tyto záměry –
zařízení pro nakládání s odpady:
Kategorie II (záměr vyžadující zjišťovací řízení) – bod 56 – Zařízení k odstraňování nebo
využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok:
- „Skládka odpadů S-OO Žabčice – rozšíření skládky“, k. ú. Žabčice, okr. Brno-venkov,
závěr zjišťovacího řízení – rozhodnutí: záměr nemá významný vliv na životní prostředí a
nebude posuzován podle zákona,
- „Zařízení Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny a Recyklace-znovuzískávání
anorganických materiálů v prostoru bývalé pískovny v k. ú. Němčičky – rozhodnutí:
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
- „Likvidace těžebního prostoru Smolín“ k. ú. Smolín, rozhodnutí: záměr nemá významný
vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
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-

-

„Rozšíření zpracovatelské kapacity biodegradační plochy Bavory v areálu firmy Mikrosvín Mikulov, kom. Spol.“, k. ú. Bavory,
„Provozování zařízení ke sběru a využívání odpadů (R5, R12) – podání září 2018“, k.ú.
Oslavany, okr. Brno-venkov, rozhodnutí: záměr nemá významný vliv na životní prostředí
a nebude posuzován podle zákona,
„Sanace území po těžbě cihlářské suroviny – Boskovice“, k. ú. Boskovice, rozhodnutí:
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
„Středisko recyklace minerálních odpadů Černovická terasa – podání březen 2018“, k. ú.
Černovice, souhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní
prostředí.

Dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí byly v roce 2019 posouzeny tyto záměry –
zařízení pro nakládání s odpady:
Kategorie II (záměr vyžadující zjišťovací řízení) – bod 56 – Zařízení k odstraňování nebo
využívání ostatních odpadů s kapacitou od stanoveného limitu 2 500 t/rok:
- „Recyklace SDO Hodonín“, k. ú. Hodonín, rozhodnutí: záměr nemá významný vliv na
životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
- „Zaječí – terénní úpravy lokality Písečník“, k. ú. Zaječí, rozhodnutí: záměr nemá
významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
- „Rousínov – Kroužek – zařízení na využití odpadů recyklací“, k. ú. Kroužek, rozhodnutí:
záměr nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle zákona,
- „Zařízení Terénní úpravy pro přípravu průmyslové zóny – Etapa 2, v prostoru bývalé
pískovny v k. ú. Němčičky“, rozhodnutí: záměr nemá významný vliv na životní prostředí a
nebude posuzován podle zákona.
Část záměrů zařízení pro nakládání s odpady, u nichž bylo podáno oznámení záměru,
nebylo projednáno, protože v průběhu projednávání bylo oznámení vzato zpět.
Je však nutné konstatovat, že skrze projednání záměru dle zákona o posuzování vlivů na
životní prostředí je možné docílit mnohé praktické podmínky, které by nebylo možné
uplatnit ve složkových řízeních dle jiných právních předpisů. Velmi časově náročný je
následný postup v navazujících řízeních, který pozbývá svého účelu v rámci aplikace
konkrétního speciálního zákona, vzhledem k tomu, že celý proces je opět zveřejňován, a
to na všech úrovní projednávání daného záměru. V určité analogii se jedná o stále se
opakující proces, za účelem projednání jednoho konkrétního záměru s neustálým
prověřováním jeho vlivu na životní prostředí.
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že je věnována vysoká pozornost v projednávání nových
záměrů provozu zařízení a prověření případného dopadu na životní prostředí a zdraví lidí.
Každý záměr je hodnocen a projednán dle příslušných dotčených právních předpisů,
zejména také s ohledem k přiměřenosti sítě zařízení dle POH JMK.
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5 Plánovaná opatření pro předcházení vzniku, snížení nebo kompenzaci všech
závažných negativních vlivů na životní prostředí vyplývajících z provedení
koncepce
Níže je uvedeno vypořádání k opatřením, které byly nastaveny z projednání koncepce POH
JMK dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Hodnocení zde uvedené nesouvisí
s vyjádřeném plnění POH JMK, ale uvedení nástrojů, sloužící k ochraně ŽP či uvedení
skutečné praktické odpovědnosti za plnění POH JMK a postup provedení.
V rámci jednotlivých opatření, pokud to je relevantní, je využívána ve svém kontextu
Koncepce EVVO. POH JMK a Koncepce EVVO se ve svých realizacích prolínají, lze tedy
s jistotou konstatovat, že oba strategické dokumenty jsou nedílnou součástí politiky
Jihomoravského kraje v oblasti ochrany životního prostředí.
Relevantní hodnocení plnění POH JMK je uvedeno v kapitole č. 3. této Hodnotící zprávy.

Cíle a opatření k cílům POH JMK
Pořado
vé číslo

1.

Definice cíle

Opatření

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.
Akceptováno:
viz Program PVO JMK
U jednotlivých druhů odpadu i způsobu jejich
nakládání je nutné hodnocení jednotlivých
toků odpadů a jejich potencionálních dopadů
na lidské zdraví a životní prostředí.

2.

3.

4.

Akceptováno:
Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi Prováděno u projednání záměrů – vyjádření
na lidské zdraví a životní prostředí.
k projektovým dokumentacím,
projednávání záměrů v rámci oznámení dle
zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, vedení správních řízení o udělení
souhlasu k provozování zařízení dle § 14
odst. 1 zákona o odpadech i v postupu dle
zákona o integrované prevenci
Viz poř. č. cíle - 1.
Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
společnosti“.
Akceptováno:
viz Program PVO JMK
Nepreferovat úspory primárních zdrojů na
úkor energetické náročností zpracování
Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a
odpadů, vzniku dalších obtížně řešitelných
přechod na oběhové hospodářství.
odpadů a dalších negativních faktorů
majících vliv na ŽP a veřejné zdraví.
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Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
Akceptováno:
Průběžně sledováno, řízení z národní
úrovně, v rámci případné podpory
z veřejných zdrojů je kontrolována
způsobilost a efektivita předkládaných
záměrů
Podporu realizovat za pomoci účinných
nástrojů, například finančními pobídkami a
výchovou a osvětou obyvatel.

5.

6.

7.

8.

9.

Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro
odpady z papíru, plastů, skla a kovů u všech obcí JMK.

Akceptováno:
Prováděno v rámci případné podpory
z veřejných zdrojů, vymáhání plnění
legislativních požadavků
Viz opatření k poř. č. cíli - 4.

Do roku 2020 zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti KO celkovou úroveň
Akceptováno:
přípravy k opětovnému použití a recyklaci alespoň u odpadů z
Viz poř. č. cíle 4, nutno vyjasnit objektivnost
materiálů jako jsou papír, plast, kov, sklo, pocházejících z
v rámci srovnání činností, kterými jsou
domácností, případně odpady jiného původu, pokud jsou tyto
předcházení vzniku odpadů a materiálové
odpady podobné odpadům z domácností.
využívání odpadů – nutno přehodnotit
výpočet příslušného indikátoru
Energetickému využití předřadit
kompostování a anaerobní rozklad před
Směsný komunální odpad (po vytřídění materiálově využitelných
energetické využití těch odpadů, u kterých to
složek, nebezpečných složek a biologicky rozložitelných odpadů),
z hlediska především environmentálních a
zejména energeticky využívat v zařízeních k tomu určených v souladu zdravotních rizik je možné.
s platnou legislativou.
Akceptováno:
Viz. kap. č. 3
Pro využití biologicky rozložitelných
komunálních odpadů musí být stanoveny
limity pro nebezpečné látky včetně
Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
mikrobiologických parametrů.
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce
2020 nejvíce 35 % hmotnostních z celkového množství biologicky
Akceptováno:
rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995. V této oblasti je legislativně upraveno
zákonem o odpadech a jeho prováděcím
předpisem, dále zákonem o hnojivech a jeho
prováděcími předpisem
Nepreferovat úspory primárních zdrojů na
úkor energetické náročností zpracování
odpadů, vzniku dalších obtížně řešitelných
odpadů a dalších negativních faktorů
majících vliv na ŽP a veřejné zdraví.
Důsledně kontrolovat rizikovost (případnou,
Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
kontaminaci) recyklovaných stavebních
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních
odpadů a jiných druhů jejich materiálového využití, včetně zásypů, odpadů a kvalitu vzniklých substrátů v
při nichž jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou kontextu jejich budoucího použití.
Recykláty musí splňovat kritéria, která svými
stavebním a demoličním odpadem kategorie ostatní s výjimkou v
parametry zabrání kontaminaci životního
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod
prostředí a nebudou příčinou expozice
katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).
člověka toxickým látkám.
Akceptováno:
Důsledně dodržováno stanovení podmínek
v rámci projednávání provozu zařízení dle §
14 odst. 1 zákona o odpadech (zařízení musí
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Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
být správně zatříděno, u upravených
odpadů nebo výrobků z nich vyrobených
musí být v provozních řádem stanoveny
podmínky jejich kvality a účel použití)
Kontrolovat, zda jde o skutečné snížení
produkce nebo jen administrativní úpravu.

10.

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

11.

Zvyšovat podíl materiálově využitých nebezpečných odpadů.

12.

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými
odpady na lidské zdraví a životní prostředí.

Akceptováno:
V rámci kontrolní činnosti, totéž je možné
rozklíčovat z hlášení o produkci a nakládání
s odpady v návaznosti na znalost území a
probíhajících aktivit v něm (sanace apod.),
totéž platí i u provozu např.
dekontaminačních zařízení – kontroly
administrativní, kontroly plnění podmínek
integrovaného povolení
Kontrolovat, zda jde o skutečné využití nebo
jen administrativní úpravu.
Nepreferovat materiálové využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na
ŽP a veřejné zdraví.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 10
Volené technologie by měly odpovídat těm,
jež jsou pro dané odvětví definované v BREF
dokumentech, čili by měly plnit parametry
BAT technologií.
Akceptováno:
Zejména v procesech integrovaných
povolení
Při realizaci odstraňování respektovat
všechny požadavky ochrany ŽP a ochrany
veřejného zdraví vztahující se ke konkrétní
lokalitě.

13.

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.
Akceptováno:
Jedná se o realizace individuálních řešení,
která souvisí s projednáním správného
nakládání s odpady v souladu s legislativou
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu

14.

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do
roku 2020.

15.

V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových
odpadů v hodnotách uvedených v tabulce:

42/56

Akceptováno:
Jedná se však o povinnost, která je
vymezena zákonem o obalech, povinnou
osobou – autorizovanou obalovou
společností,
Obce a města vyvíjejí snahu o zkvalitnění
systému nakládání s KO v rámci jejich
odpovědnosti stanovené zákonem o
odpadech, s tím souvisí navýšení separace
využitelných KO
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Odpady z obalů

do
31. 12.
2016

do
31. 12.
2017

Opatření
do
31. 12.
2018

do
31. 12.
2019

do
31. 12.
2020

A

B

A

B

A

B

A

B

A

Akceptováno:
B Viz poř. č. cíle 14

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Papírových a
lepenkových

75

75

75

75

75

Skleněných

75

75

75

75

75

Plastových

45

45

45

45

50

Kovových

55

55

55

55

55

Dřevěných

15

15

15

15

15

Prodejních
určených
spotřebiteli
Celkem

40 45 44 49

46 51 48 53 50 55

60 65 65 70

65 70 65 70 70 80

Legenda:
A: Recyklace – Množství materiálově využitých odpadů z obalů,
vztažené k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny
na trh a množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
B: Celkové využití - Množství celkově využitých odpadů z obalů,
vztažené k součtu množství jednocestných obalů, které byly uvedeny
na trh, a množství odpadů vzniklých z opakovaně použitelných obalů.
Recyklace se zahrnuje do míry využití jako jedna z jeho forem.
Recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství
materiálově využitých odpadů z obalů získaných sběrem od
spotřebitelů (domácností), vztaženo k množství jednocestných
prodejních obalů uvedených na trh nebo do oběhu po odečtení
průmyslových obalů.
Celkové využití prodejních obalů určených spotřebiteli - Množství
celkově využitých odpadů z obalů získaných sběrem od spotřebitelů
(domácností), vztaženo k množství jednocestných prodejních obalů
uvedených na trh nebo do oběhu po odečtení průmyslových obalů.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

16.

Akceptováno:
Plnění je prováděno v rámci možností, a to
Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
prostřednictvím systémů obcí pro nakládání
elektronických zařízení.
s KO včetně zavedení systému zpětného
odběru na základě uzavřené smlouvy
s kolektivními systémy, které jsou pro
plněné uvedené povinnosti zřízeny
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Pořado
vé číslo

17.

18.

Definice cíle

Opatření

V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v tabulce:
Cíle
Tříděný sběr*
Cíl pro rok 2016 (do 14. srpna 2016)
> 40 %
Cíl pro rok 2017
> 45 %
Cíl pro rok 2018
> 50 %
Cíl pro rok 2019
> 55 %
Cíl pro rok 2020
> 60 %
Cíl pro rok 2021 (do 14. srpna 2021)
65 % (85% produkovaného)
*
Legenda:
Indikátor - Minimální úroveň tříděného sběru odpadních elektrických
a elektronických zařízení stanovená jako procentuální hmotnostní
podíl množství odpadních elektrických a elektronických zařízení
sebraných tříděným sběrem v daném kalendářním roce k průměrné
roční hmotnosti elektrických a elektronických zařízení uvedených na
trh v ČR v předchozích třech kalendářních letech (%).
Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému
použití elektroodpadu.

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 16

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 16

19.

V letech 2016 – 2018 dosáhnout stanoveného procentuálního podílu
využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití z celkové
hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu na sebraných odpadních
elektrických a elektronických zařízeních, viz tabulka: Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování
elektroodpadu předaných k využití na celkové hmotnosti
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
zpracovávaného elektroodpadu (všech sebraných odpadních
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
elektrických a elektronických zařízení (v %).
Nepreferovat opětovné využití na úkor
b) Procentuální podíl hmotnosti výstupních frakcí ze zpracování vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
elektroodpadu předaných k přípravě na opětovné použití a
dalších negativních faktorů majících vliv na
recyklaci na celkové hmotnosti zpracovávaného
ŽP a veřejné zdraví.
elektroodpadu (všech sebraných odpadních elektrických a
elektronických zařízení (v %).
Cíle od 15. srpna 2016 do 14. srpna 2018
Akceptováno:
Recyklace a příprava
Využití
Viz poř. č. cíle 16
k opětovnému použití
V rámci řízení o udělení souhlasu
1. Velké domácí spotřebiče
85 %
80 %
k provozování zařízení dle § 14 odst. 1
2. Malé domácí spotřebiče
75 %
55 %
zákona o odpadech, popř. projednání dle
3. Zařízení IT+
dotčených právních předpisů (zákon o
telekomunikační
80 %
70 %
posuzování vlivů na ŽP, zákon o ochraně
zařízení
ovzduší, stavební zákon apod.) jsou
4. Spotřebitelská zařízení
80 %
70 %
stanoveny podmínky provozu, ve které jsou
5. Osvětlovací zařízení
75 %
55 %
zpracovávány elektrozařízeními, které se
5a. Výbojky
80 %*
stanou odpadem v okamžiku převzetí do
6. Nástroje
75 %
55 %
zařízení k využívání či odstraňování odpadů
7. Hračky a sport
75 %
55 %
8. Lékařské přístroje
75 %
55 %
9. Přístroje pro
75 %
55 %
monitorování a kontrolu
10. Výdejní automaty
85 %
80 %

20.

Od roku 2018 dosáhnout
požadované stanoveného
procentuálního podílu využití,
recyklace a přípravy k

Cíle od 15. srpna 2018*
Recyklace a
příprava k
Využití
opětovnému
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Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření

dalších negativních faktorů majících vliv na
opětovnému použití na celkové
použití
ŽP a veřejné zdraví.
hmotnosti zpracovávaného
elektroodpadu (sebraných
odpadních elektrických a
Akceptováno:
elektronických zařízení), viz
Viz poř. č. cíle 16
tabulka:
V rámci řízení o udělení souhlasu
1. Zařízení pro tepelnou výměnu
85 %
80 %
k provozování zařízení dle § 14 odst. 1
2. Obrazovky, monitory a
zákona o odpadech, popř. projednání dle
zařízení obsahující obrazovky o
80 %
70 %
2
dotčených právních předpisů (zákon o
ploše větší než 100 cm
posuzování vlivů na ŽP, zákon o ochraně
3. Světelné zdroje
80 %*
ovzduší, stavební zákon apod.) jsou
4. Velká zařízení
85 %
80 %
stanoveny podmínky provozu, ve které jsou
5. Malá zařízení
75 %
55 %
zpracovávány elektrozařízeními, které se
6. Malá zařízení informačních
stanou odpadem v okamžiku převzetí do
technologií a telekomunikační
75 %
55 %
zařízení k využívání či odstraňování odpadů
zařízení (žádný vnější rozměr
není větší než 50 cm)
* v případě výbojek výhradně recyklace
Nová směrnice 2012/19/EU stanovuje výpočet indikátorů pro
sledování míry využití odpadních elektrozařízení a elektroodpadů.
Tento indikátor se vypočítá jako podíl hmotnosti odpadu v každé
skupině elektrozařízení, který po řádném selektivním zpracování
elektroodpadu vstupuje do zařízení k recyklaci nebo využití, včetně
přípravy k opětovnému použití, a celkové hmotnosti zpětně
odebraných elektrozařízení a odděleně sebraného elektroodpadu v
každé skupině elektrozařízení, vyjádřený v procentech.
Minimální hodnoty využití, recyklace a opětovného použití do roku
2016 navazují na stávající minimální hodnoty dle směrnice 2002/96/ES
a od roku 2016 se minimální hodnoty pro využití a materiálové využití
zvýší o 5 % (s výjimkou zářivek a výbojek). Od roku 2018 bude
provedena změna v klasifikaci elektrozařízení do skupin, avšak
hodnoty pro minimální míru využití budou pro jednotlivé typy
elektrozařízení zachovány.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

21.

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.

22.

V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného
sběru odpadních přenosných baterií a akumulátorů:
Cílový stav v roce 2016: 45 %

23.

Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních
baterií a akumulátorů.
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Akceptováno:
Plnění je prováděno převážně v rámci
komerčního výkupu, popř. jinou možností, a
to prostřednictvím systémů obcí pro
nakládání s KO včetně zavedení systému
zpětného odběru na základě uzavřené
smlouvy s povinnou osobou, nebo ve
veřejných institucích apod.
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 21
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 21,22

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
V rámci řízení o udělení souhlasu
k provozování zařízení dle § 14 odst. 1
zákona o odpadech, popř. projednání dle
dotčených právních předpisů (zákon o
posuzování vlivů na ŽP, zákon o ochraně
ovzduší, stavební zákon apod.) jsou
stanoveny podmínky provozu zařízení
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

24.

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

25.

V roce 2016 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl
hmotnosti pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných autovraků) viz
tabulka. Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti využitých a opětovně použitých
frakcí ze zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných
autovraků) (v %).
b) Procentuální podíl hmotnosti recyklovaných frakcí ze
zpracování vybraných vozidel s ukončenou životností
(vybraných autovraků) na celkové hmotnosti sebraných
vybraných vozidel s ukončenou životností (vybraných
autovraků) (v %).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití a opětovné Opětovné použití
použití
a recyklace
Vybraná vozidla
95 %
85 %

Akceptováno:
V rámci řízení o udělení souhlasu
k provozování zařízení dle § 14 odst. 1
zákona o odpadech, popř. projednání dle
dotčených právních předpisů (zákon o
posuzování vlivů na ŽP, zákon o ochraně
ovzduší, stavební zákon apod.) jsou
stanoveny podmínky provozu zařízení,
realizována zvýšená kontrolní činnost
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na
ŽP a veřejné zdraví.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 24.
Plnění požadováno po povinných osobách,
řešeno zákona o odpadech zvláštním
ustanovením
Prostřednictvím SFŽP se poskytuje dotace
na ekologickou likvidaci autovraku, je zcela
zřejmé, že se jedná o motivaci, skrze kterou
by se měla navýšit zejména výtěžnost
materiálově využitelných složek, které
autovrak tvoří
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

26.

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.
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Akceptováno:
Povinnou osobou zaveden zpětný odběr
pneumatik u komerčních provozoven,
zejména autoservisy apod.,
Data jsou k dispozici pouze na národní
úrovni (MŽP),
V praxi je zaveden systém zpětného odběru,
který je limitován zákonnou povinností
zpětně odebraného množství, pneumatika
se stává odpadem v okamžiku předání
odpadu do zařízení k využití nebo
odstranění,
dále jsou pneumatiky jako odpad,
odebírány v zařízeních provozovaná dle ust.
§ 14 odst. 1 zákona o odpadech, zde jsou

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
sbírány a předávány další oprávněné osobě

27.

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz tabulka:
Indikátor:
Procentuální podíl hmotnosti pneumatik sebraných tříděným
sběrem na průměrné hmotnosti pneumatik uvedených na trh v
předchozím kalendářním roce v České republice (v %).
(V případě, že v minulém roce nebylo nic uvedeno, počítá se
úroveň sběru ze stejného roku.)
Sběr
Cílový stav rok 2016
35 %
Cílový stav rok 2020 a dále
80 %

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 26.

Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

28.

29.

30.

31.

Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 26
V rámci řízení o udělení souhlasu
Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.
k provozování zařízení dle § 14 odst. 1
zákona o odpadech, popř. projednání dle
dotčených právních předpisů (zákon o
posuzování vlivů na ŽP, zákon o ochraně
ovzduší, stavební zákon apod.) jsou
stanoveny podmínky provozu zařízení
Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl
hmotnosti pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování
odpadních pneumatik viz tabulka: Indikátor:
a) Procentuální podíl hmotnosti využitých odpadních pneumatik na
celkové hmotnosti sebraných odpadních pneumatik (v %).
Cíle pro rok 2016 a dále
Využití
Odpadní pneumatiky 100 %
Cíl je navržen v souladu s POH ČR s ohledem na zájem naplňovat
stanovenou hierarchii nakládání s odpady a potřebu zvýšit využití
odpadních pneumatik.

Podporovat technologie k využívání kalů z čistíren komunálních
odpadních vod.

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.
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Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.
Nepreferovat opětovné využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na
ŽP a veřejné zdraví.
Akceptováno:
Viz poř. č. cíle 28.
Nepreferovat využití na úkor vzniku dalších
obtížně řešitelných odpadů a dalších
negativních faktorů majících vliv na ŽP a
veřejné zdraví.
Výsledné produkty musí splňovat kritéria,
která svými parametry zabrání kontaminaci
životního prostředí a nebudou příčinou
expozice člověka toxickým látkám.
Při aplikaci respektovat požadavky
stanovené pro ZCHÚ.
Akceptováno:
Průběžně realizováno při výkonu státní a
veřejné správy
Sledování vývoje technologií
Metodické vedení ze strany KrÚ JMK
zejména zaměřené na původce
Nepreferovat opětovné využití na úkor
vzniku dalších obtížně řešitelných odpadů a
dalších negativních faktorů majících vliv na
ŽP a veřejné zdraví. Přednostně uplatňovat

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
materiálové využití.
Akceptováno:
Lze realizovat pouze kontrolní činnost
V projednávaných záměrech uplatňovat
hierarchii nakládání s odpady
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.

32.

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze
zdravotnické a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.

33.

Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných
bifenylů do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a
odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby
dekontaminovat.

34.

Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

Akceptováno:
Realizováno v rámci správních řízení při
udělování souhlasu k provozování zařízení
dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,
Zejména se daná oblast týká orgánu
ochrany veřejného zdraví v rámci
projednávání nakládání s odpady či
kontrolní činnost zdravotnických zařízení
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.
Akceptováno:
Realizována případná kontrolní činnost
Dodržovat správné technologické postupy
s cílem ochrany životního prostředí a
veřejného zdraví.
Akceptováno:
Realizována případná kontrolní činnost
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
hospodářství.

35.

36.

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a
Akceptováno:
jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.
Realizována případná kontrolní činnost,
zajištění nakládání s nebezpečnými odpady
odpovědnou osobou ze strany původců i
oprávněných osob
Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek
Bez opatření.
zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických
znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.
Kontrolovat nakládání s odpady s azbestem a
tím snížit riziko expozice obyvatel azbestem.

37.

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

38.

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
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Akceptováno:
Plněno v rámci vyjádření k předkládaným
projektovým dokumentacím, vymáhání
plnění podmínek stanovených dle zákona o
ochraně veřejného zdraví
V případě ukládání na skládky, dodržování
podmínek stanovených zákonem o
odpadech a jeho prováděcím předpisem
Kontrolovat nakládání s odpady s obsahem

Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření

obsahem přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

přírodních radionuklidů a tím snížit riziko
expozice obyvatel azbestem.
Akceptováno:
Daná oblast sledována, vzhledem absenci
vzniku odpadu nebylo nutno posuzovat
Kontrolovat, zda jde o dosažení stanovených
parametrů nebo jen administrativní úpravu.

39.

40.

41.

42.

43.

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném
komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích
zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice,
školy a další obdobná zařízení).

Akceptováno:
Preferovat předcházení vzniku odpadů,
osvěta, vzdělávání,
Dodržovat hierarchii nakládání s odpady
Předávat odpady do zařízení k tomu
určenému
Respektovat zatřídění odpadu dle
veterinárních předpisů pod vedlejší produkt
živočišného původu a plnit povinnosti zde
stanovené
Kontrolní činnost
Dílčí cíl

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, a tak snižovat
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní Akceptováno:
prostředí.
Viz poř. č. cíle 39.
Dílčí cíl
Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
Akceptováno:
Viz kap. 3
Preferovaná zařízení musí splňovat
podmínky BAT technologií.
Při aplikaci cíle respektovat požadavky
stanovené pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení respektovat
a dodržovat všechna opatření pro
předcházení, snížení či kompenzaci
potenciálních negativních vlivů na životní
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
prostředí a veřejné zdraví tak, jak to vyplyne
nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje.
z konkrétní přípravy konkrétních projektů a
aktivit (například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na
životní prostředí nebo z řízení podle
stavebního zákona).
Akceptováno:
Viz kap. č. 3, 4
Preferovaná zařízení musí splňovat
podmínky BAT technologií.
Při aplikaci cíle respektovat požadavky
stanovené pro ZCHÚ.
Při realizaci konkrétních zařízení respektovat
a dodržovat všechna opatření pro
Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a
předcházení, snížení či kompenzaci
sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.
potenciálních negativních vlivů na životní
prostředí a veřejné zdraví tak, jak to vyplyne
z konkrétní přípravy konkrétních projektů a
aktivit (například podmínky vyplývající
z řízení v rámci posuzování vlivů záměru na
životní prostředí nebo z řízení podle
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Pořado
vé číslo

Definice cíle

Opatření
stavebního zákona).
Akceptováno:
Viz kap. č. 3, 4

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.
54.

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví
Bez opatření.
a životní prostředí v ČR.
Využít prvků veřejné správy územních celků
(vyhlášky obcí apod.).
Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.
Akceptováno:
Viz kap. č. 3
Využít prvků veřejné správy územních celků
(vyhlášky obcí apod.).
Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl.
Akceptováno:
Viz kap. č. 3.
Při uplatňování cíle postupovat komplexně
se zohledněním požadavků ochrany ŽP a
Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší
ochrany veřejného zdraví.
spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce
Akceptováno:
odpadů.
Lze řídit z národní úrovně – zejména
ekonomické hledisko
Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci Akcentovat význam realizace vzdělávání,
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a výchovy a osvěty v oblasti odpadového
ČR zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně
hospodářství.
zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov,
výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích
Akceptováno:
Viz kap. 3
aktivit související s ochranou a tvorbou životního prostředí.
Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného
Bez opatření.
snižování množství odpadů při výkonu státní správy.
Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování
surovinových a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a
zvyšování využívání „druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími
strategickými dokumenty JMK (zejména Program rozvoje
Bez opatření.
Jihomoravského kraje, Aktualizace strategické vize Strategie rozvoje
Jihomoravského kraje 2020 a Regionální inovační strategie
Jihomoravského kraje 2014–2020, Aktualizovaná Územní energetická
koncepce Jihomoravského kraje – 2008 apod.)
Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
Bez opatření.
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení
výroby z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
hospodářství.
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce)
s cílem jejich postupného rozšiřování.
Akceptováno:
Viz kap. 3
V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat
Bez opatření.
zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci PVO JMK.
Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
podmínky pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních výchovy a osvěty v oblasti odpadového
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Pořado
vé číslo

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Definice cíle

Opatření

potravinového cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh hospodářství.
a konzumace).
Akceptováno:
Viz kap. 3
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
hospodářství.
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních
veřejné správy a na úrovni občanů.
Akceptováno:
Viz kap. 3
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
podmínky ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a
hospodářství.
demoličních odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových
směrnic s výhledem reálného snižování jejich produkce v následujících
Akceptováno:
letech.
Viz kap. 3
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací
hospodářství.
za účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a
materiálů.
Akceptováno:
Viz kap. 3
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
hospodářství.
v oblasti podpory Programu PVO JMK.
Akceptováno:
Viz kap. 3
Akcentovat význam realizace vzdělávání,
výchovy a osvěty v oblasti odpadového
Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení
hospodářství.
vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a
systémů zpětně odebíraných výrobků.
Akceptováno:
Viz kap. 3
Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a
Bez opatření.
posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

6 Závěrečné vyhodnocení plnění POH JMK
Závěrečné vyhodnocení plnění POH JMK je v níže uvedené tabulce, a to za oba roky
společně. Vzhledem k tomu, že ve sledovaném období nebylo zjištěno rozdílných výsledků v
hodnocení plnění, jsou jednotlivé cíle zhodnoceny jedním výsledkem vyjma hlavního cíle 3.1,
kde výsledek „B“ je přímo vztažen k definici cíle, tzn. pro rok 2020 a výsledek „C“ je vztažen
pouze k roku 2018, tak jak je podrobněji stanoveno v POH JMK.
U hlavního cíle č. 4.1 dochází k tomu, že Jihomoravský kraj se snaží v rámci svých kompetencí
neustále udržovat a vytvářet přiměřenou síť zařízení k nakládání s odpady na území, které je
k jeho správě vymezeno, tzn. že prověřuje záměry zařízení v oblasti odpadového
hospodářství, co se týká kapacit a dopadu provozu zařízení na životní prostředí a zdraví lidí.
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Nelze však v plném rozsahu naplnit předmětný cíl, když k tomu nejsou vytvořeny podmínky
zejména v oblasti dotační politiky. V Jihomoravském kraji jsou připraveny záměry, související
s nakládáním s KO (kompostárny, překladiště, dotřiďovací linky apod.), které jsou v POH JMK
v rámci jeho potřeby vymezeny. Proto nelze v předmětném hodnocení tohoto cíle uvést jeho
plnění s výsledkem „A“, ale je nutné uvést i výsledek „B“.
Umístění
Pořa- v kapitole
dové Závazné
číslo části
POH JMK

Definice cíle

Typ cíle

Plnění

1.

1

Předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů.

Strategický

A

2.

1

Minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na
Strategický
lidské zdraví a životní prostředí.

A

3.

1

Udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyklační
společnosti“.

B

4.

1

Maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů a přechod
Strategický
na oběhové hospodářství.

B

5.

3.1

Od roku 2016 podporovat zavedený tříděný sběr minimálně pro
odpady z papíru, plastů, skla a kovů u všech obcí JMK.

Hlavní cíl

A

3.1

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

Hlavní cíl

3.2

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

3.4

Snížit maximální množství biologicky rozložitelných komunálních
odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce
2020 nejvíce 35 % hmotnosti z celkového množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.

9.

3.5

Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70 % hmotnosti míru přípravy k
opětovnému použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů
a jiných druhů pro jejich materiálové využití, včetně zásypů, při nichž
jsou materiály nahrazeny v souladu s platnou legislativou týkající se
Hlavní cíl
stavebního a demoličního odpadem kategorie ostatní s výjimkou v
přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v Katalogu odpadů pod
katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení).

10.

3.6

Snižovat měrnou produkci nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

11.

3.6

Zvyšovat podíl využitých nebezpečných odpadů.

Hlavní cíl

12.

3.6

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s nebezpečnými odpady
na lidské zdraví a životní prostředí.

Hlavní cíl

13.

3.6

Odstranit staré zátěže, kde se nacházejí nebezpečné odpady.

14.

3.7.1

6.

7.

8.

Zvýšit celkovou recyklaci obalů na úroveň 70 % do roku 2020.
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Strategický

Hlavní cíl

Dílčí cíl
Hlavní cíl

B/C

A

B

A

A
A
A
A

Zvýšit celkové využití odpadů z obalů na úroveň 80 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci plastových obalů na úroveň 50 % do roku 2020.
Zvýšit recyklaci kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020.
Dosáhnout 55 % celkového využití prodejních obalů určených
spotřebiteli do roku 2020.
Dosáhnout 50 % recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli do
roku 2020.

B

15.

3.7.1

V letech 2016 – 2020 dosáhnout míry recyklace a využití obalových
odpadů v hodnotách uvedených v Tabulce 2.

16.

3.7.2

Dosahovat vysoké úrovně tříděného sběru odpadních elektrických a
elektronických zařízení.

Hlavní cíl

17.

3.7.2

V letech 2016 – 2021 dosáhnout minimálních úrovní sběru odpadních
elektrických a elektronických zařízení uvedených v Tabulce 3.

Dílčí cíl

18.

3.7.2

Zajistit vysokou míru využití, recyklace a přípravy opětovnému použití
elektroodpadu.

Hlavní cíl

3.7.2

V letech 2016 – 2018 dosáhnout stanoveného procentuálního podílu
využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití z celkové hmotnosti
zpracovávaného elektroodpadu na sebraných odpadních elektrických a
elektronických zařízeních, viz Tabulka 4.

Dílčí cíl

20.

3.7.2

Od roku 2018 dosáhnout požadované stanoveného procentuálního
podílu využití, recyklace a přípravy k opětovnému použití na celkové
hmotnosti zpracovávaného elektroodpadu (sebraných odpadních
elektrických a elektronických zařízení), viz Tabulka 5.

Dílčí cíl

21.

3.7.3

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií a
akumulátorů.

22.

3.7.3

V letech 2015 – 2016 dosáhnout požadovaných úrovní tříděného sběru
odpadních přenosných baterií a akumulátorů, viz Tabulka 6.

Dílčí cíl

23.

3.7.3

Dosahovat vysoké recyklační účinnosti procesů recyklace odpadních
baterií a akumulátorů

Hlavní cíl

24.

3.7.4

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování vozidel s ukončenou
životností (autovraků).

Hlavní cíl

25.

3.7.4

V roce 2016 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl hmotnosti
pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování vybraných vozidel
s ukončenou životností (vybraných autovraků) viz Tabulka 7.

26.

3.7.5

Zvýšit úroveň tříděného sběru odpadních pneumatik.

27.

3.7.5

Dosáhnout požadované úrovně sběru pneumatik viz Tabulka 8.

28.

3.7.5

Dosahovat vysoké míry využití při zpracování odpadních pneumatik.

29.

3.7.5

30.

19.

Dílčí cíl

Hlavní cíl

B
B
B
B
B

B

B
B
B
B

Dílčí cíl

B

Hlavní cíl
Hlavní cíl

B
B
B

Od roku 2018 a dále dosáhnout požadovaný procentuální podíl
hmotnosti pro využití, recyklaci a opětovné použití při zpracování
odpadních pneumatik viz Tabulka 9.

Dílčí cíl

B

3.8

Podporovat technologie k využívání kalů z čistíren komunálních
odpadních vod.

Hlavní cíl

31.

3.9

Zvyšovat materiálové a energetické využití odpadních olejů.

Hlavní cíl

A
B

32.

3.10

Minimalizovat negativní účinky při nakládání s odpady ze zdravotnické
Hlavní cíl
a veterinární péče na lidské zdraví a životní prostředí.

A

33.

3.11.1 Předat veškerá zařízení a odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů
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Dílčí cíl

Dílčí cíl

B

do konce roku 2025 oprávněným osobám, nebo zařízení, a odpady s
obsahem polychlorovaných bifenylů do této doby dekontaminovat.
34.

3.11.1

Odstranit odpady s obsahem polychlorovaných bifenylů v držení
oprávněných osob k nakládání s odpady do konce roku 2028.

Dílčí cíl

35.

3.11..2

Zvýšit povědomí o perzistentních organických znečišťujících látkách a
jejich účincích na lidské zdraví a životní prostředí.

Dílčí cíl

36.

Kontrolovat výskyt perzistentních organických znečišťujících látek
zejména u odpadů uvedených v příloze V nařízení Evropského
3.11..2
parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických
znečišťujících látkách ve znění nařízení Komise (EU) č. 756/2010.

37.

3.11..3

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s
obsahem azbestu na lidské zdraví a životní prostředí.

38.

3.11..4

Minimalizovat možné negativní účinky při nakládání s odpady s obsahem
přírodních radionuklidů na lidské zdraví a životní prostředí.

39.

Snižovat množství biologicky rozložitelných odpadů z kuchyní a
stravoven a vedlejších produktů živočišného původu ve směsném
3.12.1 komunálním odpadu, které jsou původem z veřejných stravovacích
zařízení (restaurace, občerstvení) a centrálních kuchyní (nemocnice,
školy a další obdobná zařízení).

Dílčí cíl

40.

Správně nakládat s biologicky rozložitelnými odpady z kuchyní a
stravoven a vedlejšími produkty živočišného původu, a tak snižovat
3.12.1
negativní účinky spojené s nakládáním s nimi na lidské zdraví a životní
prostředí.

Dílčí cíl l

41.

3.12.2

42.

4.1

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřenou a efektivní síť zařízení k
nakládání s odpady na území Jihomoravského kraje.

Hlavní cíl

43

4.2

Vytvořit a udržovat komplexní, přiměřený a efektivní systém svozu a
sběru odpadů na území Jihomoravského kraje.

Hlavní cíl

44.

5

Neohrožovat v důsledku přeshraničního pohybu odpadů lidské zdraví a
Hlavní cíl
životní prostředí v ČR.

45.

6

Omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Dílčí cíl

46.

6

Zajistit správné nakládání s odpady odloženými mimo místa k tomu
určená a s odpady jejichž vlastník není znám nebo zanikl.

Dílčí cíl

47.

7

Koordinovaným a jednotným přístupem vytvořit podmínky k nižší
Hlavní cíl
spotřebě primárních zdrojů a postupnému snižování produkce odpadů.

48.

7

Po celou dobu realizace Programu PVO JMK v návaznosti na Koncepci
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 2011 – 2020 JMK a ČR
zajistit komplexní informační podporu o problematice, včetně zavedení
problematiky předcházení vzniku odpadů do školních osnov,
výzkumných programů a výchovných, osvětových a vzdělávacích aktivit
související s ochranou a tvorbou životního prostředí.

Dílčí cíl

49.

7

Zajistit účinné zapojení státní správy JMK na všech úrovních do
problematiky předcházení vzniku odpadů s cílem postupného snižování
množství odpadů při výkonu státní správy.

Dílčí cíl

50.

7

Vytvořit podmínky a nastavit motivační prvky pro snižování surovinových

Dílčí cíl

Zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností na
materiály za účelem náhrady primárních surovin.
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Dílčí cíl

Hlavní cíl
Dílčí cíl

Dílčí cíl

B
B
B

A
B

A

A

A
A/B
A
B
A
A
A

B

B

a energetických zdrojů ve výrobních odvětvích a zvyšování využívání
„druhotných surovin“ v souvislosti s dalšími strategickými dokumenty
JMK (zejména Program rozvoje Jihomoravského kraje, Aktualizace
strategické vize Strategie rozvoje Jihomoravského kraje 2020 a
Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014–2020,
Aktualizovaná Územní energetická koncepce Jihomoravského kraje –
2008 apod.)

B

7

Podpořit všemi dostupnými prostředky zavádění nízkoodpadových a
inovativních technologií šetřící vstupní suroviny a materiály a podpořit
výrobní a průmyslovou sféru ve snaze optimalizovat procesy řízení
výroby z hlediska naplnění cílů Programu PVO JMK.

Dílčí cíl

7

Na všech úrovních podpořit, propagovat a dostatečně informovat o
dostupných dobrovolných nástrojích (dobrovolné dohody, systémy
environmentálního řízení, environmentálního značení, čistší produkce) s
cílem jejich postupného rozšiřování.

Dílčí cíl

7

V souvislosti s jednotlivými cíli PVO JMK, s cíli jiných programů a politik
životního prostředí a s požadavky orgánů Evropské unie akceptovat
zajištění vhodného legislativní prostředí pro realizaci PVO JMK.

Dílčí cíl

B

7

Věnovat maximální pozornost odpadům z potravin a vytvořit podmínky
pro postupné snižování těchto odpadů na všech úrovních potravinového
cyklu (fáze výroby potravin včetně jejich uvádění na trh a konzumace).

Dílčí cíl

B

7

Vytvořit podmínky ke stabilizaci produkce jednotlivých složek
komunálního odpadu a následnému snižování na všech úrovních veřejné
správy a na úrovni občanů.

Dílčí cíl

B

56.

7

V součinnosti s dalšími strategickými dokumenty JMK vytvořit podmínky
ke stabilizaci produkce nebezpečných odpadů, stavebních a demoličních
odpadů, textilních odpadů a odpadů z výrobkových směrnic s výhledem
reálného snižování jejich produkce v následujících letech.

Dílčí cíl

57.

7

Podporovat využívání servisních a charitativních středisek a organizací za
účelem prodlužování životnosti a opětovného používání výrobků a
materiálů.

Dílčí cíl

58.

7

Zvýšit aktivní úlohu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti
podpory Programu PVO JMK.

Dílčí cíl

59.

7

Podporovat zvýšení účinnosti prosazování problematiky předcházení
vzniku odpadů v aktivitách a činnostech kolektivních systémů a systémů
zpětně odebíraných výrobků.

Dílčí cíl

60.

7

Zajistit vypracování potřebných analytických podkladů a hodnotících
nástrojů za účelem vyhodnocování účinnosti Programu PVO JMK a
posouzení dosažených pokroků dílčích prevenčních cílů a opatření.

Dílčí cíl

51.

52.

53.

54.

55.

B

B

B

B

B
B
B

K hodnocení plnění strategie byla využita stupnice hodnocení:
„Cíl plněn“ – jsou plněna vhodná opatření, probíhající práce na plnění, úkol pokračuje, cíl
bude hodnocen i dalším období, označení „A“.
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„Cíl nehodnocen“ – probíhají práce na plnění, nebylo přistoupeno k plnění všech vhodných
opatření, úkol pokračuje, cíl bude hodnocen i v dalším období. Může být identifikován
problém při plnění a doporučen další vhodný postup, označení „B“.
„Cíl není plněn“ – znamená, že doposud neprobíhají práce na plnění, zatím nebylo
přistoupeno k plnění žádných vhodných opatření, označení „C“.
Níže je uveden počet cílů v rámci jednotlivých hodnocení, která jsou uvedena v tabulce
Strategické cíle: Cíl plněn – 2, Cíl nehodnocen – 2, Cíl není plněn - 0
Hlavní cíle: Cíl plněn – 12, Cíl nehodnocen – 12, Cíl není plněn – 1 (pro rok 2018)
Dílčí cíle: Cíl plněn – 6, Cíl nehodnocen – 26, Cíl není plněn – 0
V některý aspektech nebylo možné cíl hodnotit z důvodu nepřístupnosti dat, nebo
nemožnosti ovlivnit jeho plnění, protože Jihomoravský kraj nedisponuje příslušnými nástroji
k vymáhání plnění nebo disponuje nástroji v omezeném rozsahu. Některé cíle nebyly
hodnoceny, protože jejich plnění je vymáháno v jiném období.
U některých indikátorů není zcela správně nastaveno matematické vyjádření výpočtu, neboť
nezohledňuje všechny aspekty, které mají na výsledek hodnocení vliv např. u KO.
Jako problémová oblast se nadále jeví nakládání s biologicky rozložitelnými KO, kde již nejsou
finančně podporována zařízení pro zpracování těchto odpadů, zejména s ohledem na novou
povinnost celoročního sběru biologicky rozložitelného KO. Dále nejsou podporovány systémy
nakládání se směsným komunálním odpadem a velkoobjemovým KO, jak již bylo uvedeno
výše, může se jednat např. o překladiště apod.
Ačkoliv Jihomoravský kraj má ve svém POH JMK tuto potřebu uvedenou, do dnešního dne
nedošlo k naplnění předmětného požadavku prostřednictvím finanční podpory do dané
oblasti.
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