Kulatý stůl „Budoucnost recyklace v ČR“, Sněmovna, 24.6.2021
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s.
Miloš Kužvart

 Organizátoři kulatého stolu formulovali řadu okruhů k naší diskusi:





nedostatečná recyklace plastů,
proč jsou dováženy k dalšímu využití druhotné suroviny – např. plast – ze zahraničí,
co s výměty z třídících linek

Právní rámec probíhajících změn: především jde o novelizovaný zákon o obalech (č.
545/2020 Sb.), a nový zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.).
Co je naprosto zásadní je změna či lépe řečeno posun měřícího bodu recyklace. Pro
splnění cílů se posunuje měřící bod ze vstupu materiálu do technologie úpravy
odpadu (dotřiďovací linky) až na vstup do výroby produktu/výrobku.
Co bude mít také vliv je rozšíření cílů recyklace kovů - Al, Fe.
Zásadní je navýšení cíle celkové recyklace již pro rok 2021 na 70% (směrnice 2025 –
65%.
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Co dělá či plánuje pro podporu recyklace udělat stát: do recyklační
infrastruktury v letech 2022 a 2023 plánuje Národní plán obnovy investovat 3,5
miliardy korun. Oproti praxi posledních několika let jde o desetinásobné
navýšení. Tyto finanční zdroje by kromě výstavby nových zařízení měly
napomoci ke zkvalitnění třídění a využívání moderních technologií a inovací.
Zde by jak ekomodulace, tak zavádění EPR systémů nemělo vést k zastavení
inovací jak na straně výrobců, tak na straně zpracovatelů odpadů.
Nyní nám chybí i „koncovka“ – odbyt výrobků z recyklátu.
Jen z podniku na zpracování plastů našeho zakládajícího člena, skupiny
SUEZ CZ v Němčicích nad Hanou roční produkce zhruba 450 tun granulí je z 80
% vyvážena do zahraničí k finálnímu využití, protože v cizině již různými
mechanismy mají zajištěn odbyt výrobků z recyklátů.
Pro naše téma zásadní (a pozitivní) vliv bude mít aplikace tzv. Změnového
zákona č. 543/2020 Sb. – novelizace ustanovení Zákona o veřejných
zakázkách.
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Jde o poslanci napříč politickým spektrem prosazený průlom do Zákona
o zadávání veřejných zakázek: do par. 6 je zařazeno mezi zásady ZZVZ zavést
„principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného
zadávání a inovací“.
Tyto nové principy MUSÍ UPLATNIT všichni zadavatelé, a to zadavatelů
tzv. veřejných zakázek malého rozsahu – tedy těch, jejichž předpokládané
hodnota je rovna nebo nižší 2 mil. Kč v případě dodávek a služeb
plus

v případě stavebních prací jde o veřejné zakázky malého rozsahu, kdy je
objem roven nebo nižší 6 mil. Kč.
Způsob a rozsah jejich aplikace je třeba zvažovat zejména v přípravné fázi
zadávacího řízení.
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 Co pro vyšší efektivitu mohou udělat provozovatelé třídících linek: při obdobné
skladbě tříděných odpadů jsou objektivně nezdůvodnitelné velké výkyvy v
účinnosti jednotlivých zařízení. Je nezbytné, aby průměrná účinnost
materiálové recyklace byla přes 40 %. Proto třídícím linkám je směrována
finanční podpora – věnuje se hlavně recyklaci plastových fólií a směsné frakci
zbytkového plastu.
 Oproti minulému roku tato podpora je navýšena o 150 %.

 Proběhlo i zvýšení úhrad za energetické využití zbytkových nebo
nerecyklovatelných plastů. Co je z pohledu závazné hierarchie nakládání s
odpady důležité je to, že podmínkou úhrad podpory pro energetické využití
plastových odpadů je dosažení minimální požadované účinnosti třídící linky.
Tato účinnost je poměrem materiálové recyklace k celkovému množství
upravovaného odpadu. Stanovení tohoto parametru má zaručit, že podpora
energetického využití nepovede k porušení závazné hierarchie nakládání s
odpady, to je nepovede k omezení materiálové recyklace. Tento poměr je v
současnosti 28 % a na konci roku bude 38 %.
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 Podpora výrobků z recyklovaných plastů – pomoc

ČAObH Státnímu fondu životního prostředí
 Pořizované nádoby, kompostéry apod. musí obsahovat min. xy % recyklátu,
nebo třeba obecně, že pro stavby včetně vybavení, musí obsahovat min. xy %
recyklátů. Druhá verze znamená,. že např. stavba jako taková musí obsahovat
minimální požadované množství recyklovaných surovin. Co se týká doložení

požadovaných obsahů, bude povinné laboratorní stanovovaní obsahů pouze
akreditovanými laboratořemi. Požadavek akreditace zjednoduší celý proces a je
zárukou, že např. předkládaná osvědčení o shodě jsou vydána laboratoří, která
je pod trvalým odborným dohledem plnění akreditačních požadavků.
 Princip dotačního bonusu:
 Kromě obvyklé dotace bude možnost tzv. dotačního bonusu. Státní fond ŽP
tento nástroj zná a používá. Jinými slovy: pokud nechce investor mít
dotovanou věc s obsahem recyklátu dostane např. jen 30% dotace, pokud bude
s recyklátem, dostane např. 60% dotace.
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 Okruhy výrobků dle interního průzkumu


















PE pytle
Klasické nádoby na SKO a separaci do objemu 240l
Nádoby na gastro odpady se šroubením např. objem kolem 30 litrů
Koše jako mobiliář obcí a firem
Kanystry různých objemů
kompostéry
plachty na kontejnery
palety na místo dřevěných plastové - Firma Stabilplastik
Potrubí – kanalizace
Kanalizační poklopy
Kanalizační vstupy, propustky, šachty …
Sudy na vodu – viz např. dotační program „Dešťovka“
Folie na izolaci skládek
Bedny pro NO např. baterie, jiné NO
Odvodňovací žlaby
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Dalším problémem je v podmínkách jednotného trhu EU
možnost přeshraničního dovozu odpadů. Proto ČAObH vítá příslib MŽP
častějších kontrol dovážených odpadů.
V polovině prosince 2020 jsme uvítali rozhodnutí MŽP
upřednostnit české odpady k recyklaci a nevozit odpady k recyklaci ze
zahraničí.

Není přijatelné, aby dovážený odpad za účelem vytřídění
materiálově využitelných složek byla jeho nevyužitelná frakce
ponechávána v České republice. Není účelem moderní oběhové legislativy
České republiky se stát popelnicí Evropy.
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Děkuji za pozornost.
Česká asociace oběhového hospodářství, z.s,

Výkonný ředitel
milos.kuzvart@caobh.cz
www.caobh.cz

Mob. +420 724695777
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