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Výstup 7.1: Základní analýza politiky týkající  

se zhodnocování městského bioodpadu 

 

Výsledek 7.1 je věnován posouzení politického rámce týkajícího se zhodnocování 

městského bioodpadu na úrovni Evropské unie, na národní, regionální a místní 

úrovni. Předpokládané hodnocení se zaměřuje na pět zemí PILOT, v nichž jsou 

realizovány aktivity projektu WaysTUP!, tj. na Českou republiku, Řecko, Itálii, 

Španělsko a Spojené království. Pro provedení této základní analýzy politiky a 

poskytnutí komplexního přehledu je třeba vzít v úvahu politický rámec týkající se 

nakládání s bioodpadem. Dodávku 7.1 vypracovala společnost DRAXIS 

ENVIRONMENTAL SA ve spolupráci s partnery projektu: SOCIEDAD ANONIMA 

AGRICULTORES DE LAVEGA DE VALENCIA, NAFIGATE CORPORATION AS a BIO-BEAN 

LIMITED. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládají dvě verze tohoto dokumentu, přičemž tato 

verze je první, poskytuje tato verze dokumentu 7.1 základní analýzu politického 

rámce pro nakládání s biologickým odpadem. Tato verze byla dokončena v únoru 

2021. Pro splnění cíle této první verze Dodávky 7.1 bylo zvoleno, že základní 

analýza politiky pro země PILOT bude postavena na zastřešující politice EU v 

oblasti životního prostředí a na vybraných právních předpisech EU týkajících se 

odpadů a nakládání s nimi. Byl proveden rozsáhlý desk research politických 

dokumentů, oficiálních i neoficiálních dokumentů, studií, zpráv, dokumentů a 

publikací s cílem vykrystalizovat politický rámec zahrnující nakládání s bioodpady 

v pěti zemích PILOT. Sekundárnímu výzkumu navíc napomohla spolupráce 

partnerů projektu. Příspěvek projektových partnerů byl vyžádán prostřednictvím 

jednoduché šablony zaměřené na stručně prezentované informace týkající se 

nakládání s odpady na národní, regionální a místní úrovni pro země PILOT. 

Na základě výzkumu bylo zjištěno, že na evropské úrovni existují důležité politiky 

a strategie zaměřené na podporu využívání odpadů, včetně bioodpadů. Bylo také 

zjištěno, že transpozice evropských směrnic v těchto zemích je uspokojivá. Jejich 

přijetí v národních strategiích a jejich implementace prostřednictvím plánů, 

zejména pro bioodpady na regionální a místní úrovni, je však poměrně omezená. 

Je třeba poznamenat, že v mnoha případech nejsou cíle stanovené na národní 

úrovni dostatečně začleněny na regionální a místní úrovni. 

Z průzkumu také vyplynulo, že naprostá většina odpovědnosti za nakládání s 

odpady je svěřena místním a regionálním orgánům, které mohou realizovat své 

vlastní plány a činnosti. Kromě povinnosti dosáhnout konkrétních číselných cílů 
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stanovených vnitrostátními právními předpisy se příslušné orgány ve většině 

případů řídí různými přístupy k nakládání s odpady. To v konečném důsledku vede 

k rozdílnému pokroku jednotlivých regionů při provádění a dosahování politických 

cílů. 

Tuto skutečnost potvrzuje zjištění, že ačkoli je stav transpozice směrnic EU v 

zemích PILOT více než uspokojivý, země tyto směrnice nedostatečně promítají do 

svých oficiálních strategií a plánů. Existenci této mezery dále podtrhuje 

skutečnost, že se zužujícími se administrativními hranicemi se snižuje počet 

zavedených oficiálních strategií souvisejících s nakládáním s odpady. Na jedné 

straně lze spatřovat paradox v tom, že ačkoli je orgánům svěřena odpovědnost, 

zdá se, že mají zavedené plány v omezené míře (není však v rámci tohoto výzkumu 

zkoumat, proč se tak děje). Na druhou stranu bylo zjištěno, že většina regionů má 

zájem a aktivně přijímá přístupy a realizuje opatření směřující k zavedení cirkulární 

ekonomiky a biohospodářství, i když neformuluje oficiální strategie. 

Vzhledem k tomu není překvapením, že se stejné problémy objevují i v oblasti 

nakládání s bioodpadem. Novelizovaná rámcová směrnice o odpadech věnuje této 

důležité frakci odpadů zvláštní pozornost a vyzývá k přijetí opatření k účinnému a 

efektivnímu nakládání s nimi. Přesto se zdá, že pro mnoho zemí a regionů je 

nakládání s bioodpadem složitou otázkou, neboť i v téže zemi lze pozorovat 

významné rozdíly. Za tímto účelem analýza ukázala, že žádná země ani region 

nemá speciální oficiální strategii pro nakládání s bioodpady, která by byla většinou 

začleněna do národního nebo regionálního plánu odpadového hospodářství. 

Takový přístup však účinně nepodporuje vytváření celkové vize a strategického 

přístupu k nakládání s bioodpady. 

Cílem projektu WaysTUP! je demonstrovat nejmodernější technologie pro 

zhodnocování bioodpadu, který vzniká ve městech. Úspěšné technologie projektu 

tak mohou sloužit jako praktické příklady exkluzivního využití bioodpadu, a 

přispět tak k rozvoji strategií nakládání s bioodpadem a jeho využití na národní, 

regionální a místní úrovni ve všech cílových zemích projektu i jinde. 

 

 

 

 

 

 

 


