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Vyjádření sdružení STEO na podporu využívání komunálních odpadů  
 
Sdružení STEO – Sdružení provozovatelů zařízení pro ekologické využívání odpadů (www.steo.cz) nezávisle na 
Hnutí DUHA dlouhodobě požaduje, aby Česká republika následovala praxi sousedních států Německa, Rakouska 
a ostatních evropských zemí a aby byly komunální odpady v ČR více využívány jako náhrada surovin a 
neobnovitelných zdrojů energie. 
Zatímco tyto země jinak nevyužitelné biologicko-rozložitelné komunální odpady energeticky využívají a jejich 
skládkování zakazují (Rakousko, Německo, Švýcarsko, Francie a další), Česká republika za tímto vývojem 
výrazně zaostává. Ministerstvo životního prostředí nečiní v tomto směru žádoucí opatření. 

Nakládání s odpady z domácností – údaje za rok 2005 
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Skládkování 227 209 113 89 23 9 38 4

Energetické využívání 97 37 147 148 242 207 397 325
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Zdroj: Eurostat, 2007 
 
V Evropě je v současné době provozováno přes 300 spaloven komunálního odpadu na vysoké technologické a 
environmentální úrovni, které vyrábějí energii z odpadů. Řada dalších je ve výstavbě, z nichž velká většina  za 
finanční podpory z fondů EU. 
 
V České republice se naopak odpady jako zdroj energie téměř nevyužívají. V roce 2006 skončilo bez 
využití na skládkách odpadů celkem 81% komunálních odpadů, tj. 3,225 mil. tun. Procentuální podíl 
sládkovaných odpadů stoupá. Česká republika tak neplní Plán odpadového hospodářství ČR daný 
nařízením vlády č.193/2003 Sb. ani závazek plynoucí ze Směrnice EU č. 31/99/ES snižovat množství 
biologicko-rozložitelných odpadů ukládaných na skládky. ČR se tak vystavuje sankcím za nedodržení 
daných limitů snížit skládkování těchto odpadů na 75% do roku 2010, na 50%  do roku 2013 a na 35% do 
roku 2020 oproti roku 1995.  
 
Jediným kapacitně dostačujícím opatřením na zvrácení tohoto trendu je zvýšení energetického využívání 
komunálních odpadů. 
 
Sdružení STEO varuje před dalším pokračováním této environmentálně nepříznivé strategie a žádá, aby se 
zařízení na energetické využívání odpadu stala integrální součástí regionálních konceptů odpadového 
hospodářství. 
 


