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Abstract: Waste prevention programmes – from theory to practice. Member states are 

obligatory to make waste prevention programmes in according to Directive 98/2008 on 

waste namely at latest into 12th December 2013. These prevention programmes may be 

part of waste treatment plans in according to article 28, part of other environmental 

programmes policy or can be operated like individual programmes. 

 

Klíčová slova: předcházení vzniku odpadů, prevence, odpad, občan, povědomí  

 

 

ÚVOD 

 

Členské státy Evropské unie mají za úkol vypracovat v souladu s články 

1 a 4 směrnice č. 98/2008, o odpadech, Programy předcházení vzniku odpadů, a 

to nejpozději do 12. prosince 2013. Tyto programy mohou být buď součástí 

plánů pro nakládání s odpady stanovených v článku 28, nebo případně součástí 

jiných programů politiky v oblasti životního prostředí, anebo mohou fungovat 

jako samostatné programy.  

Evropská komise při této příležitosti vydala průvodce Guidelines on 

waste prevention programmes, který by měl pomoci členským státům při 

vypracovávání strategií programů prevence. Dalším významným podkladem je 

rozsáhlá studie Analysis of the evolution of waste reduction and the scope of 

waste prevention z roku 2010. 

 

 

METODIKA 

 

Pojem předcházení vzniku odpadu (prevence) je definován ve směrnici 

Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008, o odpadech, jako opatření přijatá 

předtím, než se látka, materiál nebo výrobek staly odpadem, která omezují: 

a) množství odpadu, a to i prostřednictvím opětovného použití výrobků nebo 

prodloužením životnosti výrobků; 

b) nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví; 

c) obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích. 
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Pojem předcházení vzniku odpadů se v posledním dvacetiletí často 

objevuje v našich právních předpisech a je chápán jako nedílná součást 

hierarchie nakládání s odpady. Přesné konkretizaci a praktickému naplňování 

tohoto pojmu se však doposud nikdo významněji nevěnoval. Teprve v současné 

době jsou členské státy tlakem orgánů Evropské unie nuceny zabývat se touto 

problematikou a uvést tak legislativní požadavky do praxe odpadového 

hospodářství ve svých zemích. 

Smyslem prevence by měly být všechny dostupné kroky, jež primárně 

zamezí vzniku samotného odpadu nebo snižují dopady odpadů a obsahy 

nežádoucích látek v produktech. V těchto definicích však nastávají určité 

komplikace. Některé země Evropské unie mají již nyní zavedené programy 

předcházení vzniku odpadů. Názory, zda se jedná o programy prevence, nebo o 

materiálové využití odpadů (což znamená již nakládání s odpady) se různí. 

 

 

VÝSLEDKY – PRIORITY A OPATŘENÍ 

 

Bilanční rozbor problematiky stanovených cílů v oblasti odpadového 

hospodářství České republiky ukazuje, že dochází k jejich dostatečnému plnění. 

Hlavní priority pro předcházení vzniku odpadů by proto mohly být: 

 Změna vzorce spotřebního chování široké veřejnosti, působení na občana a 

jeho ekovýchova, snaha o dosažení vlastní zodpovědnosti, nabídnout 

možnosti volby (např. výrobek s ekoznačkou a bez ekoznačky). 

 Snižování množství komunálního odpadu v oblasti běžného lidského 

konzumu, papírových, plastových a nebezpečných odpadů. 

 Podporovat oblast průmyslu a výroby s cílem dalšího snižování produkce 

odpadů z těchto sfér a zavádění nízkoodpadových a bezodpadových 

technologií. 

 

Návrhy opatření 

Tvorba internetové platformy podporující a shromažďující veškeré 

informace o programech předcházení vzniku odpadů v České republice ve 

formě webových stránek. 

Tvorba webové aplikace (databáze) dostupných bezodpadových a 

nízkoodpadových technologií v ČR a v zahraničí. Možnost výměny informací 

mezi podniky, prezentace technologií provozovaných v zahraničí. 

Výukové a vzdělávací programy (workshopy) pro investory. 

Informace ohledně předcházení vzniku odpadů a konkrétní ukázky ve firmách, 

které zavádějí nízkoodpadové nebo bezodpadové technologie a v obchodních 

řetězcích. 

Finanční (daňové) zvýhodnění výrobců při zavádění bezodpadových 

(nízkoodpadových) technologií, při změnách výrobních materiálů (šetrnějších k 

životnímu prostředí), obalů a podobně. 
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Zavedení problematiky předcházení vzniku odpadů do školních 

osnov. V rámci výuky předmětů a činností týkajících se problematiky životního 

prostředí je možno účinně působit na děti a studenty zejména v oblasti změn 

spotřebního chování člověka, která je v prevenci poměrně klíčová. 

Snižovat materiální (papírovou) administrativu. Smyslem opatření je 

snížit administrativní povinnosti a jejich převod do elektronické podoby. 

Podpora Národního programu pro environmentální značení. 

Rozsáhlá informační a mediální podpora environmentálního značení v České 

republice, úzká spolupráce Agentury pro ekologicky šetrné výrobky s 

obchodními řetězci z hlediska dostupnosti zboží v samotných obchodech. 

V rámci programů předcházení vzniků odpadů rozsáhlá spolupráce s 

obchodními řetězci s cílem optimalizovat nákupy spotřebitelů.  

Podpora užívání vodovodní vody místo vody balené. Zdůraznit kvalitu 

vodovodní vody, environmentální šetrnost a jednoznačnou cenovou výhodnost. 

Tento program lze opřít o zpracovanou LCA studii. 

Podpora opatření k prodloužení životnosti výrobků (sběr výrobků, 
čištění, renovace, redistribuce). 

Snižování množství reklamních materiálů a nevyžádané pošty v 

poštovních schránkách ve formě volně dostupných lepicích etiket, jež je možno 

umístit na konkrétní poštovní schránku. 

Podpora ekodesignu zejména v oblasti obalů a obalových odpadů. 
Velké množství spotřebního zboží je baleno ve dvou a více obalech, což je 

někdy zcela zbytečné.  

Informační kampaně o odpadech z léčiv. Je běžným zvykem kupovat si 

léky „do zásoby“. Velká část z těchto léků pak nevyužitá končí v odpadu. Počet 

blistrů v jednom balení bývá v současnosti nižší než v minulosti (často se 

objevuje pouze 1 blistr s léky). 

Podpora projektů a programů vědy a výzkumu v oblasti zavádění 

bezodpadových a nízkoodpadových technologií, podpora environmentálních 

nástrojů politiky životního prostředí. 

 

 

ZÁVĚR 

 

Jelikož je zavádění prevence do praxe ve svých počátcích, a některé 

pojmy (např. kompostování, vedlejší produkt) zatím vnášejí do problematiky 

určité nejasnosti, doporučujeme se zaměřit na typické postupy pro přípravu 

programů předcházení vzniku odpadů. Hlavními nástroji by měly být výměna 

informací, zvyšování povědomí a informovanosti a veřejná podpora.  

Vyhodnocení současné situace dle průvodce (Guidelines on waste 

prevention programmes, European Commission, 2009) ukázalo, že definované 

cíle v oblasti odpadového hospodářství České republiky jsou plněny. Určitou 

výjimkou může být ukládání BRO na skládky. Vzhledem k nejasnostem 
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ohledně zařazení domácího kompostování mezi procesy sloužící k předcházení 

vzniku odpadů není v návrzích uváděno. 

Dá se tvrdit, že povědomí široké veřejnosti o problematice odpadového 

hospodářství v České republice je na průměrné až dobré úrovni – je však silně 

závislé na propagaci a medializaci. Využití velkého potenciálu široké veřejnosti 

v programech je více než potřebné. 

Nejvýznamnější cílovou skupinou pro programy předcházení vzniku 

odpadů je běžný uživatel – občan a komunální odpad. Tento závěr potvrzují i 

programy předcházení vzniku odpadů již zavedené v některých členských 

státech Evropské unie. Zvyšování povědomí o smyslu prevence u občanů, 

marketingová (reklamní) podpora a snahy o změnu spotřebního chování člověka 

mohou navázat na úspěšné projekty v oblasti odpadového hospodářství (sběr 

elektroodpadu, sběrné dvory a pod.). 

Pojem předcházení vzniku odpadů je v naší legislativě zahrnut již delší 

dobu, z hlediska praktického zavedení se však jedná o zcela novou 

problematiku.  

Členské státy mají za povinnost alespoň jednou za šest let provést 

vyhodnocení programů. To se provádí na základě původně stanovených cílů a 

skutečné situaci v době vyhodnocování. Pro oblast předcházení vzniku odpadů 

se jeví jako problematické stanovovat konkrétní množstevní či procentuální cíle 

– měřit množství odpadu, které nevzniklo. Při těchto měřeních je totiž nutno 

brát v úvahu, že odpady a zejména obalové odpady neustále mění své 

materiálové i hmotnostní složení, což se promítá i ve změnách složení 

komunálních odpadů. Jako měřitelné jednotky lze proto například brát 

návštěvnost na webových stránkách, množství seminářů, školení, workshopů, 

vydaných publikací, vydání nových environmentálních značení, certifikátů, 

množství dobrovolných dohod a zapojených krajů a obcí a podobně. 
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