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k materiálu Ministerstva životního prostředí 

Akční plán  Cirkulární Česko 2040 pro období 2022 -2027 

 

V Praze dne 27. prosince 2022 

Č. j.: 161/6000/2022 
 

A. Zásadní obecné připomínky k předloženému materiálu  

1. V případě jednotlivých karet k prioritním oblastem a jejich dílčích aktivit a úkolů 
bezprostředně souvisejících s průmyslem postrádáme ve sloupci „spolupracující subjekt“ 

v mnoha případech právě průmysl (průmyslové svazy/firmy). Pokud je účelem této kolonky uvést 

subjekty, které mají napomoci s přípravou úkolu a konečnou implementací opatření, resp. které 
by měly být během přípravy informovány a konzultovány, aby bylo dosaženo co největší efektivity 

a úspěšnosti plnění, pak je toto zásadní. Př.: zatímco v úkolu 1.1.1. jsou správně uvedeny 
průmyslové svazy, u bodu 1.3.1 či 1.3.2 zcela nelogicky uvedeny nejsou. Tento problém vnímáme 

ve většině karet, např. karet k prioritním oblastem 2, 4, 5, 6 atd. Poznámka: úpravy je třeba učinit 

i v kartách v příloze materiálu. 

2. Při volbě vhodných podpůrných programů a titulů v jednotlivých kartách je třeba zajistit, aby 
na podporu dosáhly i velké podniky, které jsou nezbytnou součástí úspěchu při dosahování 

cirkulárních cílů. Např. v některých operačních programech jsou v tomto smyslu šance velkých 
firem poměrně omezené a je třeba nalézt alternativní řešení. 

3. Domníváme se, že překladatel v částech týkajících se zálohových systémů při stanovování 

postupu a návrhu termínů nezohlednil současnou situaci a povinnosti stanovené českému státu 

evropskou legislativou v rámci směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/904. 

4. V rámci interní analýzy jsme identifikovali mezeru v absenci konkrétních cílů, bohužel 
abstraktní a obecné cíle nelze akceptovat a implementovat. Identifikovali jsme cíl (opatření 1), 

který lze vyčíslit, tj. do roku 2040 ztrojnásobit míru oběhového využití materiálu oproti roku 2017. 

Ačkoliv je pozitivní, že cíl je kvantifikovaný, akční plán neobsahuje analýzu úrovně v roce 2017, 
tedy neexistuje komparativní základna pro tento cíl. 

5. Domníváme se, že předkladatel termínově nezohlednil naléhavost řešení některých 

problémů, a to i v návaznosti na evropskou legislativu – viz v oblasti vodního hospodářství vydané 
Nařízení evropského parlamentu 2020/741  a povinnost je uvést do praxe v jednotlivých zemích 

do června 2023. 

6. S recyklací vod je spojená i optimalizace využití energie v odpadních vodách, kde jsme jako 

Česká republika pozadu v uplatňování technologií s nižší energetickou spotřebou (viz i NBS – 
přírodní způsoby řešení) a technologií produkujících energii – kombinace anaerobních aerobních 

způsobů čištění s následnou produkcí bioplynu, a tedy i snižujících uhlíkovou stopu. 

7. Co se týká recyklace živin z odpadních vod bylo by vhodné se zaměřit vedle recyklace 

fosforu i na recyklaci dusíku, neboť jeho odstranění z odpadních vod a následně energeticky 



 
 

 

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY  
FLORENTINUM (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČ: 49 27 95 30 

e-mail: pripominkovani@komora.cz 

www.k omora.cz  

náročná výroba dusíkatých hnojiv je v prvek, který vede k nehospodárnému nárůstu spotřeby 
energie a uhlíkové stopy v koloběhu živin. 

 

B. Zásadní konkrétní připomínky k předloženému materiálu  

1. Připomínka k  2.1 (opatření č .  8)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 8 následovně: 

„Posilovat principy EPR zejména zamezením odklonu výrobků mimo kontrolovaný režim jejich 

toku.“. 

Odůvodnění: 

Nejvíce zanedbávaný aspekt, který má ale největší dopad.  

2. Připomínka k  2.1 (opatření č .  9)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 9 následovně: 

„Zlepšit efektivitu fungování systémů EPR pro jednotlivé výrobky s ukončenou životností. Zajistit 

účinné provádění a vynucování povinností zpětného odběru v rámci režimů EPR, a to především 
rozšířením nástrojů poskytujíc í systémům EPR možnosti pro p lnění těchto povinností .”. 

Odůvodnění: 

Naplnění požadavků příslušných směrnic (zejména co se týče naplnění kvót sběru).  

3. Připomínka k  2.1 (opatření č .  10) 

Požadujeme upravit znění opatření č. 10 následovně: 

„Vyhodnotit možnosti rozšíření EPR systémů (nad rámec povinných požadavků evropské 
legislativy) na další druhy výrobků (na základě dobrovolných dohod i nad rámec povinných 

požadavků evropské legislativy) na další druhy výrobků.”. 

Odůvodnění: 

V případě požadavků nad povinný rámec, zajistit nástrojem dobrovolných dohod. Nezatěžovat 

zákonnými požadavky výrobce a zvyšováním nákladů spotřebitele.  

4. Připomínka k  2.1 (opatření č .  11) 

Požadujeme upravit znění opatření č. 11 následovně: 

„Zamezovat předčasnému zastarávání výrobků Podporovat možnosti zamezení předčasnému 
zastarávání výrobků. “. 

Odůvodnění: 

Výrobcům jsou již nyní zákonem uloženy povinnosti, co se týče designu výrobku, jeho 
opravitelnosti atd. Jde především o přístup spotřebitele k produktu, než design produktu 

výrobcem. 

5. Připomínka k  2.1 (opatření č .  15) 

Požadujeme upravit znění opatření č. 15 následovně: 

„Podporovat Zavést povinnost environmentálně odpovědného zadávání veřejných zakázek jako 

stimulu poptávky po cirkulárních výrobcích tam,  kde je to možné .“. 

Odůvodnění: 

Má-li se jednat o skutečnou podporu, stát musí jít příkladem. 
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6. Připomínka k  2.1 (opatření č .  17) 

Navrhujeme znění opatření č. 17 upravit na základě níže uvedeného odůvodnění a podle toho 
také upravit Přílohu č. 6 a související aktivity. 

Odůvodnění: 

Původně navržená formulace je nepřesná s ohledem na poslední vývoj v oblasti zálohových 
systémů, a to jak na půdě MŽP, tak i v oblasti evropské legislativy. V tuto chvíli na základě 

veřejných prohlášeních představitelů MŽP a požadavků platné i nově navržené legislativy EU již 
není otázka, zda zavést zálohové systémy, ale jak. V současné době se v platné EU legislativě 

doporučují zálohové systémy a v připravované EU legislativě se již stanovují konkrétní podmínky. 

Pro splnění EU cílů pro PET a hliník v rámci ČR je nezbytné pokročit v oblasti zálohových systémů 
přinejmenším pro tyto dva materiály. 

7. Připomínka k  Prior itn í oblast 1 – Produkty a des ign (tabulka – úkol 1.1.1)  

Požadujeme vypustit úkol 1.1.1: 

„Prozkoumat možnosti prodloužení povinné záruky na výrobky a jejich opravitelnosti.“. 

Odůvodnění: 

Jedná se o populistický krok bez jakékoliv analýzy dopadů. Stávající úprava je v případě 
elektrozařízení dostatečná a už nyní má významný dopad do cen výrobků. V  této problematice by 

se měly dozorové orgány zaměřit zejména na dodržování povinností při výrobě výrobků 
dovážených z Asie. 

8. Připomínka k  Prior itn í oblast 1 – Produkty a des ign (tabulka – úkol 1.1.2)  

Požadujeme upravit znění úkolu 1.1.2 následovně: 

„Rozšířit stávající systémy EPR na další druhy výrobků a zlepšit efektivitu jejich fungování (pouze 
na základě dobrovolné dohody) .“. 

Odůvodnění: 

Viz. Připomínka k opatření č. 10 v kapitole 2.1. 

9. Připomínka k Prior itn í oblast 1 – Produkty a des ign (tabulka – nový úkol 1.3.3) 

Požadujeme pod aktivitu doplnit nový úkol 1.3.3 tohoto znění: 

„Podporovat systémy, jejichž cílem by byla maximalizace sběru a využití použitých produktů k 
původním účelům, pro který byly vyrobeny a nastavit pro takové systémy dotační podporu pro 

jejich rea lizaci.“. 

Dále je nutné upravit v tomto smyslu také Přílohu č. 6 a dát toto jako jednu z aktivit. 

Odůvodnění: 

Jedním z cílů cirkularity má být i maximální předcházení anebo využití použitých produktů/ 

materiálů k účelům, pro který byly vyrobeny/vytvořeny. Z tohoto důvodu, systémy, které 
maximalizují takové využití, by měly být státem podporovány. 

10. Připomínka k  2.2 Opatření (celkově)  

Požadujeme do opatření v kapitole 2.2 zapracovat nový bod tohoto znění: 

„Prozkoumat a zjednodušit úpravu administrativní náročnosti pro přechod odpad/neodpad –  
výrobek.“. 

Odůvodnění: 

Stávající proces je administrativně a časově příliš náročný.  
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11. Připomínka k  2.2 (opatření č .  20)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 20 následovně: 

„Využívat nerecyklovatelné odpady pro výrobu energie podporou výstavby zařízení pro 
energetické využití v každém kra ji .“. 

Odůvodnění: 

Velké množství odpadů s nemožností využití materiálově a se zákazem ukládání na skládku.  

12. Připomínka k  Prior itn í oblast 2,  aktivita 2.2 

Požadujeme do karty typových opatření doplnit např. i opatření 3-7, atd., které s danými úkoly 
přímo souvisí. V souvislosti s tím doporučujeme upravit i znění úkolu:  „Analyzovat příležitosti pro 

implementaci cirkulárních průmyslových technologií (a následně nastavit dotační podporu pro 

jejich realizaci), mj. v rámci Implementačního plánu pro cirkulární průmyslové technologie 
připravovaného Evropskou komisí (Circular industrial technologies roadmap), se zaměřením na 

energeticky náročná průmyslová odvětví (ocelářství, cementářství, chemický průmysl), 
stavebnictví a textilní průmysl.“. 

Případnou úpravu je třeba provést také u dané karty v příloze materiálu. 

Odůvodnění:  

Je třeba se zaměřit na podporu zavádění jakýchkoliv (nejen např. inovativních  či s energetickými 
úsporami souvisejících) cirkulárních řešení v průmyslu.  

13. Připomínka k  2.5 (opatření č .  18)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 20 následovně: 

„Vyhodnocovat možnosti a stanovit Administrativně zjednodušit  pravidla přechodu 
odpad/neodpad pro vybrané materiály.“. 

Odůvodnění: 

Viz. Připomínka k 2.2 Opatření (celkově). 

14. Připomínka k  2.5 (opatření č .  30)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 30 následovně: 

„Zlepšovat účinnost stávajících EPR systémů,  zejména zamezením toku výrobků mimo jejich 
kontrolu.“. 

Odůvodnění: 

Nezastupitelná role státu při kontrole nelegálních toků.  

15. Připomínka k  2.5 (opatření č .  31)  

Požadujeme upravit znění opatření č. 31 následovně: 

„Nastavit efektivní princip ekomodulace pro obaly i výrobky s ukončenou životností tam, kde je to 
možné.“. 

Odůvodnění: 

Jsou skupiny výrobků, kde by toto bylo kontraproduktivní z hlediska administrativní i finanční 

náročnosti. Postačí dodržování povinností výrobců při výrobě těchto produktů.  

16. Připomínka k  Prior itn í oblast 4,  úkol 4.1.2 

Požadujeme upravit znění následovně: 
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„Analyzovat možnost tržní podpory pro opravy v případě vybraných výrobků,  které naplňují 
principy c irkulární ekonomiky .“. 

Případnou úpravu je třeba provést také u dané karty v příloze materiálu. 

Odůvodnění:  

Zvýhodnění by se mělo vztahovat nejen na opravy, ale na více relevantních indikátorů CE principů 
(viz trvanlivost výrobků, jejich opětovná použitelnost, modernizovatelnost, opravitelnost, možnosti 

recyklace, atd.) Zvýší se tím motivace k nákupu takových výrobků, jejich výrobě, a podpoří se tak 
plnění cílů CE. 

17. Připomínka k  Prior itn í oblast 5,  obecně 

Požadujeme doplnit chybějící aktivitu zaměřenou na odpad z průmyslové výroby obecně. 

Případnou úpravu je třeba provést také u dané karty v příloze materiálu. 

Odůvodnění: 

V obsahu karty odpady chybí podpora opatření mj. pro předcházení vzniku, příp. (znovu)využívání 
odpadů z průmyslové výroby v obecné rovině. Celá karta je zatím zaměřena takřka výhradně na 

komunální odpad, plasty, případně textil, stavebnictví. Bylo by vhodné ke stávajícímu výčtu aktivit 

doplnit takovou/é, pod jejichž rámec se vejdou i další průmyslová odvětví, která mohou výrazně 
přispět k naplňování principů a cílů CE. 

18. Připomínka k  Prior itn í oblast 5,  aktivita 5.2 (obecně)  

Požadujeme doplnit spolupracující subjekty k úkolu analyzovat možnost vytvoření zálohových 

systémů pro nápojové obaly (především PET láhve a plechovky, ale i další), které zajistí 

odpovídající úrovně sběru a komplexně vyhodnotit jejich potenciální dopady na jednotlivé subjekty 
odpadového hospodářství. 

Odůvodnění: 

Daná aktivita se do velké míry týká obchodu, který bude v případě jejich realizace implementovat 

zálohové systémy do praxe. Požadujeme proto zahrnout mezi spolupracující subjekty 
s Ministerstvem životního prostředí také Hospodářskou komoru ČR a Svaz obchodu a cestovního 

ruchu ČR, který je zastřešující asociací celého segmentu obchodu v ČR. V této souvislosti také 

navrhujeme zvážit i zařazení Ministerstva průmyslu a obchodu, které zásadně ovlivňuje parametry 
celého segmentu.   

19. Připomínka k  Prior itn í oblast 5,  úkol 5.2.2 

Navrhujeme znění úkolu 5.2.2 upravit na základě níže uvedeného odůvodnění. 

Odůvodnění: 

V rámci současné situace, kdy dopady zavedení zálohových systémů jsou již diskutovány od roku 

2021 a postoje EU a MŽP deklarují vhodnost zavádět zálohový systém, alespoň pro materiály, 
které mají stanovené cíle pro roky 2025 a následně další materiály. 

20. Připomínka k  Prior itn í oblast 5,  nový úkol 5.3.4 

Požadujeme doplnit nový úkol 5.3.4 tohoto znění: 

„Nastavit systém prioritního přístupu k recyklovanému materiá lu pro subjekty,  které mají  
zákonem danou povinnost minimálního obsahu recyklovaného materiá lu ve výrobku .“. 

Dále upravit v tomto smyslu také Přílohu č. 6 a dát toto jako jednu z aktivit. 

Odůvodnění: 
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V případě nastavení povinnosti používat určité množství recyklátu ve výrobku je nutné zajistit, aby 
povinné subjekty měly férový přístup k tomuto materiálu. V rámci stanovení povinnosti pouze pro 

určité výrobky/materiály by mohlo dojít k extrémnímu nárustů ceny v důsledku spekulací a tím i 
pokřivení trhu, kdy stejné materiály by některé průmysly mohly vykupovat za nižší cenu s ohledem 

na to, že by neměli povinnost používat recyklát a měli tak možnost přesunout se na tzv. „virgin 

materiál“ a naopak některé by byly nuceny hradit extrémně vysokou cenu s  ohledem na danou 
povinnost mít recykláty ve výrobcích. Pokud se daná povinnost recyklátu nenastaví pro všechny 

typy výrobků, které je mohou i nemusí využívat, je nutno zajistit povinným průmyslům prioritní 
přístup např. skrze zavedení zálohových systémů.  

21. Připomínka k  Prior itn í oblast 5,  nový úkol 5.4.3 

Navrhujeme zvážit doplnění nového úkolu 5.4.3, který by podpořil vyšší míru recyklace materiálů 
PET a hliník, viz níže uvedené odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Důvodem je vrácení vysbíraného materiálu do rukou subjektům, které je uvedly na trh a které 

mají enviromentální a ekonomické zájmy na jejich maximální recyklaci a využití k původnímu 

účelu, což je nejekologičtější i nejekonomičtější využití. Zálohový systém by tedy neměl být chápán 
pouze jako nástroj sběru, ale také jako nástroj efektivní recyklace a znovuvyužití materiálu 

v nejvyšší kvalitě. 

22. Připomínka k  Prior itn í oblast 6 (několik provázaných ú prav) 

Požadujeme v podkapitole Zásady upravit následující: 

Doplnit do bodu 2 tento text: „Podporovány jsou zejména způsoby s nízkou uhlíkovou stopou .“. 

Doplnit bod 6 takto: „V procesech čištění odpadních vod je uvažováno s  recyklací fosforu a  

případně i dusíku .“ 

Dála požadujeme u podkapitole Opatření upravit následující: 

Doplnit v bodě 4 a 5 vždy za slova „fosforu“ „a dusíku“.  

Bod 17 vypustit a nahradit ho následujícím textem: „Provést legislativní zakotvení recyklace 

odpadních vod .“. 

Doplnit nový bod 18, který zní: „Podporovat technologie s nízkou uhlíkovou stopou a  nízkou 
spotřebou energie .“. 

V tabulce s úkoly pak požadujeme vypustit text úkolu 6.1.1 a nahradit ho novým zněním: 

„Zvážit a vyhodnotit možnosti legislativního ukotvení recyklace odpadních vod. Provést legislativní 

zakotvení recyklace odpadních vod .“. Termín u tohoto úkolu by byl stanoven v roce 2023. 

Požadujeme doplnit nový úkol 6.1.3, který zní: „Podporovat technologie s nízkou uhlíkovou 

stopou.“. 

V tabulce s akčními kartami (str. 88) požadujeme doplnit v 6.1 Zlepšení možností využití výstupů z 
čištění odpadních vod ve vazbách na opatření ve strategickém rámci následující: 

Doplnit v bodech 4 a 5 za slovo „fosforu“ slova „a dusíku“. 

Upravit bod 17 tak, aby znění bylo „Provést legislativní zakotvení recyklace odpadních vod .“. 

A doplnit nový bod 18, který zní: „Podporovat technologie s nízkou uhlíkovou stopou a  nízkou  
spotřebou energie .“. 

Dále navrhujeme v popisu aktivity vod (bod 6.1.1) upravit znění takto: „Provést legislativní 

zakotvení recyklace odpadních vod .“ a doplnit následující text: „Na základě proběhlých a  
probíhajících projektů např. Horizon 2020 (VŠCHT atd.) „Wider Uptake of Water Smart Solutions“ 
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z VŠCHT a ČVUT Praha (https://wider-uptake.eu/; https://wider-uptake.webnode.cz/ ),  nebo i 
např. projektů ASIO TECH, spol. s r.o. OCTAGON s účastí SZU (https://www.asio.cz/cz/recyklace-

vod), případně ISO norem popisujících rizika použití odpadních vod ,  navrhnout konkrétní  
legislativní postupy umožňujíc í recyklaci vod v  malém i velkém rozsahu. “. 

Odůvodnění:  

Doporučovaný postup umožní využít již nashromážděné informace a zkušenosti s národní, 
mezinárodní legislativou v oblasti recyklace vod i s legislativou Evropské unie. Tím se zabrání i 

zbytečnému zpoždění v tvorbě národního právního předpisu k recyklaci vody a dublování úsilí. 

23. Připomínka k Prior itn í oblast 6,  obecně a úkol 6.2.1  

Požadujeme doplnit úkol 6.2.1 upravit následovně: 

„Podporovat inovativní technologie (zejména inovativní)  s vysokým potenciálem k úspoře a 

recyklaci vody v průmyslové výrobě se důrazným zaměřením na segmenty s vysokou spotřebou 
vody.“. 

V návrhu aktivit, resp. úkolů chybí podpora využití dešťové vody v průmyslu. Požadujeme úpravu 

v tomto smyslu. 

Případnou úpravu je třeba provést také u dané karty v příloze materiálu. 

Odůvodnění: 

Potenciál využívání dešťové vody v průmyslových areálech není zanedbatelný a opatření by tak 

mohla přispět k významným úsporám. 

Podobně jako v případě připomínky k prioritní oblasti 2, není vhodné omezovat podporu výlučně 

na inovativní technologie. Některé technologie mohou být např. komerčně dostupné, ale 
problémem může být např. ekonomická stránka jejich použití a provozu.   

24. Připomínka k  Prior itn í oblasti 8,  úkoly 8.1.1 a 8.1.2  

Navrhujeme u obou úkolů spolupráci s příslušnými odbornými skupinami. 

Odůvodnění: 

Spolupráce s příslušnými odbornými skupinami CzWA a s  odborníky Ústavu technologie vody a 

prostředí VŠCHT Praha, kteří se touto problematikou zabývali v rámci řešení projektu HORIZON by 

byla více než vhodná. 

25. Připomínka k  Prior itn í oblast 9 – Ekonomické nástroje (opatření 16) 

Požadujeme upravit opatření 16 následovně: 

„Realizovat a  podporovat z veřejných zdrojů dobrovolné dohody a uskupení subjektů z veřejného 

nebo soukromého sektoru za účelem podpory oběhového hospodářství včetně dohod 
souvisejících s plněním zákona a zavedením nových systémů sběru určitých materiá lů .“. 

V tomto smyslu je třeba upravit také Přílohu č. 6 a dát toto jako jednu z aktivit. 

Odůvodnění: 

Stát by měl podporovat veškerá řešení, ať už dobrovolná nebo vyplývající ze zákona, která 

povedou k podpoře oběhového hospodářství. 

26. Připomínka k Prioritní oblast 10 – Cirkulární města a infrastruktura (tabulka – úkol 10.1.5) 

Požadujeme úkol 10.1.5 vypustit bez náhrady: 

„Zvážit a projednat možnost zavedení povinnosti měst a obcí nad určitý počet obyvatel 

zpracovávat cirkulární sken.“. 

https://wider-uptake.eu/
https://wider-uptake.webnode.cz/
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Odůvodnění: 

Nový neznámý termín. Nesouhlasíme s opětovným zaváděním populistických názvů a 
pseudostudií. Strategické plánování obcí by mělo být ponecháno ve stávajícím režimu.  

27. Připomínka ke kapitole 3.2 Plán ř ízení změn  

Chybí aktivita zaměřená na odpad z průmyslové výroby obecně. Požadujeme upravit text 
následovně: 

„Strategický rámec s ohledem na neustálý technologický, ekonomický i sociální vývoj je třeba 

pravidelně revidovat a aktualizovat. Potřeby změn ve strategických či specifických cílech a 
opatřeních Cirkulárního Česka 2040, resp. v aktivitách a úkolech implementačního Akčního 

plánu, budou identifikovány v koordinaci s gesčními resorty, kraji, obcemi, průmyslovými svazy  a  

nestátními organizacemi v průběhu tvorby monitorovacích zpráv (zpracovaných v tříletých 
intervalech).“. 

Odůvodnění:  

Průmysl je často konečným implementačním subjektem daných opatření a projektů a měl by mít 

možnost dávat podněty a přispívat do diskuse ohledně změn ve strategii či Akčním plánu. 

 

 


