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Návrh bývalého ministra Podivínského prověří nové poslance z ekologické gramotnosti... 

Poslanci zítra pravděpodobně projednají prapodivný návrh novely zákona o obalech připravený 

bývalým ministrem životního prostředí Tomášem Podivínským (KDU-ČSL). Ten navrhuje, aby 

sněmovna bez jakékoli diskuse schválila už v prvním čtení velmi nízké cíle pro recyklaci obalů [1]. 

Podivínským navrhované cíle pro recyklaci obalů v roce 2015 totiž již řadu let nejen plníme, ale 

podstatně překračujeme.  

Hnutí DUHA již v srpnu 2013 upozornilo ministra Podivínského v rámci připomínkovacího řízení 

zákona, že navrhované cíle pro recyklaci obalů v roce 2015 Česká republika již dávno splnila. 

Ministerstvo se však s připomínkami ekologické organizace dodnes nijak nevypořádalo. 

Porovnání cílů pro recyklaci obalů navržené ministrem Podivínským se současnou úrovní: 

Typ obalu Podivínského návrh pro rok 2015 Úroveň recyklace v roce 2012 

Sklo 70 % 81 % 

Plast 27 % 58 % 

Papír 70 % 86 % 

Kov 50 % 69 % 

Dřevo 15 % 26 % 

Obaly celkem 55 % 70 % 

  

Souhrnné údaje MŽP o recyklaci obalů [2] ukazují, že: 

Navržený cíl pro recyklaci papírových obalů v roce 2015 je stanoven na 70 %. Přitom se od roku 

2006 pohybujeme nad 90 %. 

Navržený cíl pro recyklaci plastových obalů v roce 2015 je stanoven na 27 %. Přitom od roku 2005 

dosahuje ČR recyklace nad 35 %, nyní se pohybuje nad 50 %. 

Navržený cíl pro recyklaci skleněných obalů v roce 2015 je stanoven na 70 %. Přitom se nad 70 % 

pohybujeme od roku 2008. 

Navržený cíl pro recyklaci všech obalů v roce 2015 je stanoven na 55 %. Přitom se od roku 2004 

pohybujeme nad 55 %. 

 Noví poslanci by neměli tyto prapodivně nízké cíle pro recyklaci narychlo bez diskuse schválit a 

namísto toho by se měli navrženou normou podrobně zabývat. 

Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA, řekl: 

"Právě projednávaná novela zákona o obalech je prvním ekologickým testem nově zvolených 

poslanců. Bývalá Rusnokova vláda jim totiž navrhuje snížit cíle pro populární recyklaci 

obalů. Recyklací usetříme cenné suroviny i energii a vytvoříme nová pracovní místa." 

"Navrhovat recyklační cíle, které jsme splnili již před deseti lety, znamená recyklaci schválně aktivně 

brzdit. Poslanci by se měli opravit nesmyslně nízké cíle pro recyklaci, abychom snižovali množství 

odpadků a recyklaci dále rozvíjeli." 
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