DOPORUČENÍ PRO OH V ČR
*

Intenzifikace sběrné sítě a třídění do barevných kontejnerů

*
*

Další postupné omezování skládkování – redukce množství SKO, třídění BRKO, technologické třídění SKO, apod.

*

Ekonomicky smysluplné energetické využití energeticky bohaté části upravených odpadů -

*

Zásadní požadavek na technologickou neutralitu a tržní a konkurenční prostředí v legislativě –

*

Potřeba vyhotovení vyhlášky k palivům z odpadů

*

Úprava parametru výhřevnosti ve vyhlášce 294/2005 Sb.

*

Navýšení skládkovacího poplatku ANO - Nutnost podrobné ekonomické analýzy k poplatkům v
novém zákoně – jaké zdražení je nezbytné ke splnění cílů a k odklonu odpadů ze skládek?

*

Ekonomické nastavení musí být primárně založeno na reálnosti výše nákladů, které ponesou
obce a města – sociálně únosné nastavení a nikoli nastavení na míru dle potřeby nejnákladnější technologie

*

Nová legislativa by měla obsahovat daňové zvýhodnění recyklovaných materiálů, výrobků z
odpadů, snížení daňového zatížení ceny práce v recyklačním průmyslu, apod. – např. formou

– spuštěné projekty ukazují, že ve vybraných městech
lze dosáhnout o poznání lepší efektivity tříděného sběru a omezení množství SKO – v souladu s cíli EK

Plné respektování evropských cílů separace a recyklace komunálních odpadů -

v
kombinaci s tříděním a materiál. využitím odpadů včetně úprav SKO – výše v hierarchii; tzn. výroba a využití paliv z odpadů dle evropské
technické normy; možnost využití stávajících energetických zdrojů (cementárny, teplárny, elektr.) v souladu s evr. leg. ochrany ovzduší;
vhodnější než spalování velkého množství neupraveného směsného KO
opak hrozí rizikem opakování příběhu s fotovoltaikou (nové technologie si musí být v legislativě rovny a musí mít prostor mezi sebou soutěžit)
– podobně jako v jiných státech EU; vycházející z evropské technické

normy pro paliva z odpadů
na hodnotu odpovídající dalším členským státům EU – tedy

na 6 MJ/kg ve standardním vzorku odpadu (nikoli v sušině)

zvýhodněné DPH, sociálního pojištění, apod.; doporučuje i EK a EP

*

splnění cíle EK 2030

recyklovat 65 % KO

Stát by měl preferovat recyklované výrobky při veřejných zakázkách

