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Shrnutí
Tato práce se zabývá analýzou produkce a nakládání s bioodpady a související legislativou
ve vybraných evropských zemích (Belgie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko).
Obecné informace o bioodpadu
Z dat evropských zemí vyplývá, že ročně vzniká v průměru 500 kg komunálního odpadu na osobu
a z toho bioodpad tvoří zhruba 35 %, který je zhruba z 60 % sesbírán v komunálním odpadu, tedy
nikoliv odděleně. Nejméně bioodpadu v komunálním odpadu na osobu ze sledovaných zemí
vykazují Belgie, Německo, Rakousko, Švédsko a v posledních letech i Slovinsko. Tyto země jsou
proto označovány za lídry v recyklování bioodpadu. Rozdílnost mezi evropskými státy v nakládání
s bioodpady je obecně způsobena zejména dostupností finančních prostředků, politickou a
společenskou vůlí, technickými dovednostmi, vhodným plánováním, vymahatelnými právními
předpisy a řadou dalších sociálních, demografických, kulturních a administrativních faktorů.
Evropské země aplikují různé nástroje ke zvýšení podílu tříděného bioodpadu v domácnostech.
Jedná se například o osvětové akce a pilotní projekty, rozmísťování biokontejnerů do ulic, podporu
kompostování či zlepšování infrastruktury třídění bioodpadu. Ve Slovinsku byla zavedena
i ekonomická motivace občanů k třídění spojená se slevou na poplatku za odpad při třídění
odpadu.
Právní úprava třídění bioodpadu a aplikace kompostu na zemědělskou půdu
Základní pravidlo třídění odpadu, objevující se v právních řádech sledovaných států, je, že
bioodpad musí být odděleně vytříděn již u zdroje. Fyzické i právnické osoby jsou většinou
motivovány i k tomu, aby kompostovaly vlastní bioodpad nebo v rámci komunity, a to např. tím,
že platí nižší poplatek za odpad, když kompostují. V opačném případě musí původci odpadu
předávat bioodpad ke sběru ve speciálním kontejneru nebo kompostovatelném obalu.
Ze sanitárních důvodů se v domácnostech nekompostují vedlejší živočišné produkty, což je
ponecháno pouze průmyslovým kompostárnám, které mohou provést tzv. hygienizaci. Protože
úspěšnost kompostování ve značné míře závisí na dovednosti kompostujících osob, sledované
státy na toto téma dlouhodobě realizují informační kampaně a kurzy. Velká pozornost je věnována
také prevenci vzniku bioodpadu (zejm. potravinového odpadu).
Po splnění stanovených podmínek není kompost považován za odpad, ale za druhotnou surovinu,
konkrétně za organické hnojivo nebo zlepšovač půdy. Takový kompost je používán především
v zemědělství a zahradnictví. Za účelem podpoření trhu s komposty sledované státy zavedly
komplexní právní systémy pro řízení a kontrolu kvality kompostování a výsledného produktu
(kompostu). Výsledné certifikáty, jejichž účelem je zajistit kvalitu kompostu a zvýšit důvěru trhu,
jsou ve sledovaných státech zpravidla postaveny na schématu ECN-QAS Evropské kompostárenské
sítě (European Compost Network).
Standardem právní úpravy kompostování a používání kompostu je seznam povolených vstupních
surovin a také limity pro maximální obsah těžkých kovů, jiné nečistoty (např. písek), podíl organické
složky a vlhkost, a to jak pro vstupní suroviny, tak i pro výsledný produkt. Výše těchto limitů se
mezi jednotlivými státy značně liší. Problémy s kvalitou kompostu a digestátu se objevují
především ve státech, kde je povoleno zpracovávat společně s bioodpadem také kal z čistíren
odpadních vod. Obecně rozšířeným problémem je znečištění bioodpadů plasty, které ztěžují
proces zpracování a snižují kvalitu kompostu.
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Úvod

Tato práce obsahuje analýzu produkce a nakládání s bioodpady a související legislativy
ve vybraných evropských zemích (Belgie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko).
Analýza je rozdělena na čtyři hlavní části:
1) produkce bioodpadu;
2) právní úprava třídění bioodpadu a kompostování;
3) systém třídění a zpracování bioodpadu;
4) nástroje podpory třídění bioodpadu.
Bioodpad je převážně potravinový a zahradní („zelený“) odpad, který je biologicky rozložitelný.
Bioodpad tvoří významnou část (cca 40 %) komunálního odpadu.1 Bioodpad obecně nelze
zaměňovat s pojmem biologicky rozložitelný odpad, který zahrnuje také odpad ze zemědělství,
lesnictví, papír, lepenku a kal z čistíren odpadních vod (dále „ČOV“).2 V některých sledovaných
státech nicméně je přípustné kompostovat i odpad ze zemědělství, lesnictví, papír a kal z ČOV,
případně jej i aplikovat na zemědělskou půdu. Ke vzniku bioodpadů dochází v rámci celého
dodavatelského řetězce, tj. u producentů, zprostředkovatelů i spotřebitelů.
Nakládání s bioodpady má ekologický a ekonomický aspekt. Bioodpad, který zůstane odpadem,
znamená zbytečně spotřebované zdroje (živiny, půda, voda, energie atd.), zvýšení emisí
skleníkových plynů z rozkladu biologického materiálu (tzv. skládkový plyn) a také značné
ekonomické ztráty, což se projevuje mj. v ceně potravin. Díky moderním technologiím a pečlivému
řízení kompostování a anaerobní digesce je ale možné vytvořit uzavřený materiálový systém,
ve kterém živiny v potravinovém systému kolují.3
Kompostování a anaerobní digesce jsou dvě v současnosti nejrozšířenější techniky úpravy
bioodpadu, které umožňují recyklaci živin v lidském potravinovém systému. Liší se v tom, zda při
zpracování bioodpadu je v atmosféře přítomen kyslík. Podle toho se liší mikroorganismy, které se
podílejí na biologickém rozkladu a liší se také výsledné produkty. Tím je kompost v případě
kompostování a digestát a bioplyn v případě anaerobní digesce. Kompost a digestát lze užít jako
hnojivo nebo jako součást substrátu. Bioplyn je zdrojem obnovitelné energie.4 Po zpracování
bioodpadu zůstávají také biologicky nerozložitelná rezidua, jejichž množství závisí zejm. na složení
bioodpadu.
Aplikace kompostu a digestátu na zemědělskou půdu zvyšuje podíl organické hmoty, zlepšuje
schopnost půdy zadržovat vodu a živiny, ukládat uhlík. Kompost a digestát v důsledku zvyšují
úrodnost půdy a naopak snižují výrobu a spotřebu minerálních hnojiv a tedy i jejich ekologický
dopad. Kompostováním a anaerobní digescí se rovněž předchází vzniku skládkového odpadu, který
vzniká biologickým rozkladem bioodpadu na skládkách. Skládkový plyn je tvořen převážně

1

Produkce, využití a odstranění odpadu: za období 2019. Praha: Český statistický úřad, 2021. Dostupné také z:
https://www.czso.cz/csu/czso/produkce-vyuziti-a-odstraneni-odpadu-2019
2
Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o budoucím postupu při nakládání s biologickým odpadem v Evropské
unii: COM(2010)235 final. Evropská komise. Dostupné také z: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:52010DC0235&from=EN
3
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. Luxembourg,
2020. ISBN 978-92-9480-223-1. ISSN 1977-8449. Dostupné také z: https://www.eea.europa.eu/publications/biowaste-in-europe/at_download/file
4
SLEJŠKA, Antonín a Jaroslav VÁŇA. Anaerobní digesce, fermentace, stabilizace, vyhnívání či zkvašování? [online]. [cit.
2021-04-15]. Dostupné z: https://biom.cz/cz/odborne-clanky/anaerobni-digesce-fermentace-stabilizace-vyhnivanici-zkvasovani
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skleníkovými plyny jako methan (CH4) a oxid uhličitý (CO2).5,6 Skládkový plyn lze také jímat a
následně využívat jako bioplyn nebo spalovat (flérovat), čímž se obsažený methan alespoň
přemění na podstatně bezpečnější plyn – CO2. Ani kompostování a anaerobní digesce však nejsou
činnosti zcela bezemisní, přičemž záleží mj. na použité technologii a také na kvalitě vstupních
surovin. Po zpracování bioodpadu rovněž zůstávají biologicky nerozložitelná rezidua, která je
následně nutné skládkovat nebo spálit. V některých případech se bioodpad nejdříve zkompostuje
a následně se podrobí ještě anaerobní digesci.
Vhodná technologie zpracování bioodpadu závisí na složení bioodpadu, místních podmínkách a
rozpočtu.7 Stejně tak i rozdíly mezi jednotlivými státy v nakládání s bioodpady jsou obecně
způsobeny zejména dostupností finančních prostředků, politickou a společenskou vůlí,
technickými dovednostmi, vhodným plánováním, vymahatelnými právními předpisy a řadou
dalších sociálních, demografických, kulturních a administrativních faktorů. Belgie, Německo,
Rakousko, Švédsko a v posledních letech i Slovinsko jsou řazeny mezi lídry v recyklování
bioodpadu. Mají komplexní systémy sběru a recyklace odpadu, na skládky ukládají méně než 5 %
svého odpadu, mají dostatečnou kapacitu technologií pro zpracování vytříděných složek a dobře
nakládají i s biologicky rozložitelným odpadem.8
Tato práce byla vypracována na základě studia uvedených zdrojů a právních předpisů. Je nutné
brát na vědomí, že veškeré překlady jsou pouze pracovní verze pro účely této práce. Nejedná se
o oficiální nebo úřední překlady.

2

Objem a podíl bioodpadu

Objemy bioodpadu v komunálním odpadu na osobu, podíl vytříděného odpadu a kapacity
na zpracování bioodpadu spolu s komentáři jsou přehledně zobrazeny v tabulkách níže. Data
v první tabulce jsou z Eurostatu, ostatní data vycházejí z aktuální studie „Bio-waste in Europe
— turning challenges into opportunities“9.

5

ÚSTAV TERMOMECHANIKY AV ČR. Planeta ve skleníku. Praha: Akademie věd České republiky, 2020. Dostupné také
z: https://www.avcr.cz/export/sites/avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/avex/files/2020-02.pdf
6
Co je bioplyn? [online]. Česká bioplynová asociace [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.czba.cz/co-jebioplyn.html
7
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. Luxembourg,
2020. ISBN 978-92-9480-223-1. ISSN 1977-8449. Dostupné také z: https://www.eea.europa.eu/publications/biowaste-in-europe/at_download/file
8
Způsoby nakládání s bioodpadem v Praze a ve vybraných hlavních městech států Evropské unie. VTEI (online).
Dostupné z: https://www.vtei.cz/2019/06/zpusoby-nakladani-s-bioodpadem-v-praze-a-ve-vybranych-hlavnichmestech-statu-evropske-unie/
9
Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. EEA Report. European Environment Agency (online).
Dostupné z: https://www.eea.europa.eu/publications/bio-waste-in-europe
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Graf č. 1: Zpracování komunálního odpadu v letech 1995 - 2019 v zemích EU10

Poznámka: „Material Recycling“ = recyklace; „Landfill“ = skládkování; „Incineration“ = spalování;
„Composting“ = kompostování; „Others“ = jiné zpracování. Kategorie „jiné zpracování“, která byla
vypočtena jako rozdíl mezi součtem zpracovaných množství a množstvím vytvořeného odpadu. Tento rozdíl
vzniká v zemích, které musí odhadovat produkci odpadu v oblastech, na které se nevztahuje systém sběru
komunálního odpadu.

Dle dat Eurostatu v roce 2019 vzniklo ve státech Evropské unie v průměru 502 kg komunálního
odpadu na obyvatele a 48 % komunálního odpadu bylo recyklováno (recyklace materiálu a
kompostování). Celková produkce komunálního odpadu se mezi zeměmi značně liší (pohybuje se
od 280 kg na obyvatele v Rumunsku do 844 kg na obyvatele v Dánsku). Variace odrážejí rozdíly
ve vzorcích spotřeby a ekonomickém bohatství, ale také závisí na tom, jak je komunální odpad
shromažďován a dále využíván.
Graf č. 2: Bioodpad v komunálním odpadu a jeho sběr, země EU, za rok 2017

10

Municipal waste statistics. Eurostat (online). Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Municipal_waste_statistics#Municipal_waste_treated_in_Europe
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Z dat evropských zemí za rok 2017 vyplývá, že ze 488 kg komunálního odpadu na obyvatele bylo
168 kg bioodpadu (potraviny, zahrada a ostatní bioodpad). Z toho 97 kg bylo sesbíráno v rámci
komunálního odpadu (nikoliv odděleně).
Graf č. 3: Srovnání produkce bioodpadu z komunálního odpadu na osobu v evropských zemích,
za rok 2017

Data ukazují širokou rozmanitost v množství vzniklého biologického odpadu v poměru
k celkovému odpadu mezi jednotlivými zeměmi. Nejméně bioodpadu v komunálním odpadu
na osobu ze sledovaných zemí vykazuje Slovinsko a Belgie (100-150 kg/osoba), následuje Německo
a Švédsko (150-200 kg/osoba) a Rakousko (200-250 kg/osoba). V České republice se průměr
pohybuje v rozmezí 150-200 kg/osoba.
Co se týče bioodpadu v komunálním odpadu, vykazuje ve sledovaných zemích nejmenší podíl
Slovinsko a Německo (20 -30 %), následuje Belgie, Rakousko a Švédsko (30 – 40 %). Česká republika
vykazuje téměř 50 % podílu bioodpadu v komunálním odpadu a řadí se tak mezi státy s nejvyšším
procentem.
Je nutné zdůraznit, že u dat panuje určitá míra nejistoty a velký vliv má také nedostatek
harmonizace údajů o složení odpadu v jednotlivých zemích. Rozdíly mezi zeměmi jsou ovlivňovány
řadou faktorů, včetně:


Existují rozdíly v tom, jak země vykazují komunální bioodpad z jiných než domácích zdrojů
(např. zahradní odpad z parků či potravinový odpad z pohostinství).



Úroveň urbanizace země nebo regionu (např. množství zahradního odpadu).



Systém odděleného sběru. Zavedení systému sběru bioodpadu má tendenci vést k vyššímu
množství biologického odpadu v odpadu odklonem od kompostování.



Převaha domácího kompostování. Kompostování doma snižuje objemy biologického
odpadu. Příkladem je Slovinsko, které má jeden z nejnižších podílů biologického odpadu
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v komunálním odpadu v Evropě. Domácí kompostování není pak v předložených grafech
zahrnuto z důvodu nedostatku registrovaných údajů na úrovni země.
Údaje o domácím kompostování bioodpadů nejsou ve většině evropských zemí v současné době
k dispozici. Podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008
o odpadech (též rámcová směrnice EU o odpadech, Waste Framework Directive, WFD; viz dále) a
v souladu s metodou výpočtu schválenou v roce 2019 mají členské státy možnost zahrnout údaje
o domácím kompostování bioodpadu v rámci údajů o recyklaci komunálního odpadu. Data
členských států, které zahrnuly data o domácím kompostování bioodpadů mezi údaje o recyklaci
komunálního odpadu, a postupovaly tak v souladu s výpočtem podle rámcové směrnice
o odpadech WFD, budou k dispozici až v příštích letech.
Například ve Švédsku se statistiky o odpadu z domácností získávají hlavně ze systému Avfall
Sverige/Avfall Web a od organizací producentů. Avfall Web je nástrojem obcí pro rozvoj,
srovnávání a statistiku. Obce a zpracovatelská zařízení hlásí informace o nakládání s odpadem,
o jeho množství a o způsob třídění a zpracování. Právě tyto údaje pak tvoří základ pro národní
statistiku odpadu z domácího odpadu.11
Graf č. 4: Podíl vytříděného bioodpadu (oddělený sběr) na celkové produkci bioodpadu v evropských
zemích, za rok 2017

11

Hushållsavfall – behandlad och insamlad mängd. Avfall Sverige (online). Dostupné z:
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/avfallsstatistik/hushallsavfall/
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Data vytříděného bioodpadu podle jednotlivých zemí jsou zobrazena v grafu 4. V zemích
Evropského hospodářského prostoru (EEA) se v průměru 50 % bioodpadu sbírá odděleně.
Ze sledovaných zemí v této práci má Rakousko téměř 90% podíl bioodpadu vytříděného,
následované Slovinskem (přes 80 %), Belgií, Německem a Švédskem (v rozmezí 60–70 %). Česká
republika se pohybuje na evropském průměru 50 % odděleného bioodpadu v celkovém
komunálním odpadu. Zbývajících 50 % bioodpadu se sbírá společně se směsným odpadem.
Graf č. 5: Kapacity na zpracování bioodpadu (kompostování versus anaerobní digesce) v evropských
zemích, za rok 2017

Z dostupných dat vyplývá, že zařízení na kompostování aktuálně představují 53 % kapacit
na zpracování bioodpadu a anaerobní digesce představuje 47 % kapacit. V Rakousku a Belgii je
kompostování dominantní způsob zpracování. Naopak ve Slovinsku a Švédsku převažují kapacity
anaerobní digesce nad kompostováním.
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Právní úprava třídění a kompostování bioodpadů

3.1

Evropská unie

Problematiku nakládání s biologicky rozložitelným odpadem a používání kompostu z něj
na zemědělské půdě upravuje velké množství právních předpisů EU. Obecný právní rámec, jako
např. ochrana životního prostředí a lidského zdraví v průběhu nakládání s odpady nebo prioritní
způsoby nakládání s odpady, je obsažen ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic (dále „směrnice o odpadech“).
Směrnice o odpadech v čl. 3 odst. 4 definuje „biologický odpad“ (dále také „bioodpad“) jako
„biologicky rozložitelné odpady ze zahrad a parků, potravinářské a kuchyňské odpady
z domácností, kanceláří, restaurací, velkoobchodu, jídelen, stravovacích a maloobchodních zařízení
a srovnatelný odpad ze zařízení potravinářského průmyslu.“
„Potravinovým odpadem“ se pak podle čl. 3 odst. 4a směrnice o odpadu rozumí „veškeré potraviny
ve smyslu článku 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/200212, které se staly
odpadem.“
„Komunální odpad“ je definován v čl. 3 odst. 2b této směrnice jako:
„a) směsný odpad a tříděný odpad z domácností, zejména papír a lepenka, sklo, kovy, plasty,
biologický odpad, dřevo, textil, obaly, odpadní elektrická a elektronická zařízení, odpadní
baterie a akumulátory, a objemný odpad, zejména matrace a nábytek;
b) směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný
odpadu z domácností;
Komunální odpad nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství, lesnictví, rybolovu, septiků,
kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla na konci životnosti ani stavební
a demoliční odpad.“
V roce 2018 v rámci revize směrnice o odpadech došlo ve vztahu k bioodpadu k těmto podstatným
změnám:

12



do 31. 12. 2023 musí členské státy EU zajistit oddělený sběr bioodpadu nebo recyklaci
u zdroje, např. kompostování (čl. 22 odst. 1 směrnice o odpadech);



byly stanoveny nové, přísnější cíle pro recyklaci komunálního odpadu do roku 2025, kdy
bude muset být recyklováno nejméně 55 % hmotnosti komunálního odpadu a tento cíl se
pro rok 2030 zvýší na 60 % a pro rok 2035 na 65 %. S ohledem na významný podíl
bioodpadu na komunálním odpadu nejspíše nelze tyto cíle splnit bez lepšího nakládání
s bioodpadem13 [čl. 11 odst. 2 písm. c), d), e) směrnice o odpadech];



požadavek, aby členské státy EU měřily a každoročně oznamovaly Komisi objem
potravinového odpadu, počínaje rokem 2020 (čl. 37 odst. 3 směrnice o odpadech);



členské státy EU musí přijmout zvláštní programy předcházení vzniku potravinového
odpadu a oznámit je Komisi (čl. 29 odst. 2a a čl. 33 odst. 1 směrnice o odpadech);

„Pro účely tohoto nařízení se „potravinou“ rozumí jakákoli látka nebo výrobek, zpracované, částečně zpracované
nebo nezpracované, které jsou určeny ke konzumaci člověkem nebo u nichž lze důvodně předpokládat, že je člověk
bude konzumovat. (…)“
13
EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. Luxembourg,
2020. ISBN 978-92-9480-223-1. ISSN 1977-8449. Dostupné také z: https://www.eea.europa.eu/publications/biowaste-in-europe/at_download/file
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mandát pro Evropskou komisi k vytvoření závazného cíle pro snížení plýtvání s potravinami
pro rok 2023;



zakotvení povinnosti snížit plýtvání potravinami o polovinu do roku 2030 podle SDG č. 12.3
[čl. 9 písm. g) směrnice o odpadech];



členské státy EU mohou přijmout vnitrostátní pravidla pro jakostní třídy kompostu, resp.
„odpadu, který přestává být odpadem“ (čl. 6 odst. 3 směrnice o odpadech).

Skládkování bioodpadu je adresováno ve směrnici Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999
o skládkách odpadů (dále „směrnice o skládkách odpadu“). Revize směrnice o odpadech a směrnice
o skládkách odpadu byly součástí balíčku Komise pro oběhové hospodářství z roku 2015 spolu
s akčním plánem pro oběhové hospodářství. Směrnice o skládkách odpadu ve svém čl. 5 odst. 2
písm. c) ukládá členským státům povinnost do roku 2016 (některým až do roku 2020 – např. ČR14)
snížit celkovou hmotnost skládkovaného bioodpadu alespoň o 65 % oproti celkovému množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.
Účelem této povinnosti je podpořit přechod EU k oběhovému hospodářství, snížení emisí
skleníkových plynů a výrobu bioplynu a kvalitního hnojiva. Ke splnění tohoto cíle jsou členské státy
povinny připravit národní strategie pro omezení ukládání bioodpadu na skládky. V ČR se jedná
o Plán odpadového hospodářství ČR pro období 2015-2024, jehož závazná část je vyhlášena jako
příloha nařízení vlády č. 352/2014 Sb.15
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových
emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) stanovuje hlavní principy pro povolování a
kontrolu zařízení pro nakládání s bioodpadem s kapacitou přesahující 50 tun/den a také
pro spalování bioodpadu. Hygienická pravidla pro kompostárny a bioplynové stanice, které
zpracovávají vedlejší produkty živočišné výroby (jakákoli část těl zvířat nebo jiného materiálu
živočišného původu, které nejsou určeny pro lidskou spotřebu) jsou řešeny v nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o vedlejších produktech živočišného
původu (dále „nařízení ABP“).
Používání kompostu a celkově hnojiv z bioodpadu bude nově předmětem nařízení (EU)
2019/1009, kterým se stanoví pravidla pro dodávání na trh hnojivých výrobků EU (dále „nové
nařízení o hnojivech“), které s účinností od 16. 7. 2022 nahradí dosavadní nařízení Evropského
parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (dále „nařízení
o hnojivech“), které hnojiva z bioodpadu (mj. kompost) neupravuje. Podrobná pravidla technické
povahy pro kompost jsou v příloze I., bod KSM 3.
Nové nařízení o hnojivech poprvé na úrovni EU stanovuje společná pravidla pro požadavky
na bezpečnost (např. limity pro nebezpečné látky), kvalitu (minimální obsah živin) a označování
hnojiv z bioodpadu. Účelem nové legislativy je ulehčit kompostu a digestátu jakožto druhotným
surovinám (vznikajícím z lidské činnosti) přístup na vnitřní trh, aby byla snížena spotřeba
primárních surovin, vzniklých výhradně přírodními procesy. Tato snaha odpovídá obecnějšímu cíli
EU respektovat principy cirkulární ekonomiky. Nové nařízení o hnojivech nebrání tomu, aby
14

VÁŇA, Jaroslav. ČESKÉ SDRUŽENÍ PRO BIOMASU. Koncepce nakládání s komunálními bioodpady v České republice.
Dostupné také z: https://biom.cz/cz/odborne-clanky/koncepce-nakladani-s-komunalnimi-bioodpady-v-ceskerepublice
15 V bodě č. 1.3.1.3 přílohy nařízení č. 352/2014 Sb. vláda stanovila cíl „Snížit maximální množství biologicky
rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2020 nejvíce 35 %
hmotnostních z celkového množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů vyprodukovaných v roce 1995.“, což
plně odpovídá znění čl. 5 odst. 2 písm. c) směrnice o skládkách odpadu.
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hnojiva, které harmonizována nejsou, byla uváděna na vnitřní trh v souladu s vnitrostátními
právními předpisy a obecnými pravidly volného pohybu zboží (princip vzájemného uznávání). Lze
doplnit, že nařízení o hnojivech povoluje až 2,5 gramu plastů na 1 kg kompostu (sušina). V Německu
a Belgii (Vlámský region) byly zavedeny přísnější limity pro obsah plastů v kompostu.
V menším rozsahu se nakládáním s bioodpady zabývá také směrnice Evropského parlamentu a
Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 2019 o omezení dopadu některých plastových výrobků
na životní prostředí. Tato směrnice definuje v čl. 3 odst. 16 „biologicky rozložitelný plast“ jako
„plast, který je schopen fyzikálního a biologického rozkladu tak, že se v konečném důsledku rozloží
na oxid uhličitý (CO2), biomasu a vodu, a který je v souladu s evropskými normami pro obaly
využitelný formou kompostování a anaerobní digesce.“ Členské státy mohou podle čl. 22 odst. 1
směrnice o odpadech povolit společný sběr bioodpadu a odpadu, který podléhá biologickému
rozkladu, resp. je kompostovatelný (např. papírové pytle na bioodpad).
Výrobky z biologicky rozložitelného plastu jsou touto směrnicí favorizovány, zatímco spotřebu
některých druhů jednorázových výrobků z biologicky nerozložitelného plastu (např. plastové pytle
a nádobí) musí od 3. 6. 2021 členské státy pomocí konkrétních opatření začít omezovat, pokud
existuje udržitelná alternativa, která je jednoduše dostupná a ekonomicky rozumná (čl. 4 cit.
směrnice).
3.2

Belgie

V Belgii je odpadová legislativa v kompetenci regionů a odpovědnost za její provádění je do značné
míry na obcích. Belgie má tři regiony: Vlámský, Valonský a hlavní město Brusel. Zvláště odpadová
legislativa Vlámského regionu se podrobně věnuje bioodpadům a používání kompostu a digestátu.
Od začátku 90. let 20. století mají obce povinnost zajistit oddělené třídění bioodpadu. V Belgii je
bioodpad převážně zpracován v bioreaktoru pomocí anaerobní digesce. Tímto způsobem se
zpracovává nejen bioodpad z domácností, ale také hnůj, energetické plodiny a jiný biologicky
rozložitelný odpad. V současné době je v Belgii vyráběn kompost a digestát vysoké kvality, který
lze mj. používat v zemědělství, ale též v domácnostech atp.16
3.2.1 Legislativa upravující oddělený sběr bioodpadu
Mezi klíčové belgické právní předpisy v oblasti nakládání s bioodpadem patří vyhláška
o udržitelném řízení materiálových cyklů a odpadu (Decreet betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen, zkráceně Materialendecreet; dále „materiálová vyhláška“) a
vlámské nařízení o udržitelném řízení materiálových cyklů a odpadu (Vlaams reglement
betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, dále „nařízení
VLAREMA“).
Účelem materiálové vyhlášky je implementovat směrnici o odpadech a prosazovat udržitelný
rozvoj, oběhové hospodářství, resp. vytvoření materiálových cyklů (čl. 4, § 1 a § 2 materiálové
vyhlášky). Materiálová vyhláška obsahuje spíše obecné definice a principy, jejichž konkrétní
provedení je v kompetenci belgických regionů. Avšak ani obyvatelé Vlámského regionu nejsou
povinni odděleně třídit bioodpad. Jsou k tomu pouze motivováni tím, že vytříděný bioodpad je
osvobozen od hrazení poplatku za odpad podle přílohy č. 5.1.4 nařízení VLAREMA.
Podle čl. 3, § 1 odst. 9/1 materiálové vyhlášky se za bioodpad považuje biologicky rozložitelný
odpad ze zahrad a parků, potravinový odpad z domácností, kanceláří, restaurací a jiných
potravinářských služeb, velkoobchodů, stravovacích zařízení a obchodů a srovnatelný odpad
16

ECN Country Report 2019: Belgium (Flanders). Oelde: European Compost Network. Dostupné také z:
https://www.compostnetwork.info/download/country-report-of-belgium-flanders-2020/
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z potravinářského průmyslu. Potravinový odpad je blíže definován v čl. 3, § 1 odst. 19 jako odpad
tvořený potravinami uvedenými v čl. 2 nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady
a požadavky potravinového práva. Materiálový cyklus je v čl. 3, § 1 odst. 20 definován jako
uzavřený životní cyklus materiálu umožňující jeho opětovné využití.
Demonstrativní výčet opatření a základních principů materiálové vyhlášky je uveden v jejím čl. 4,
§ 4. Především je při činnostech, při kterých dochází ke vzniku odpadu, nutné usilovat o nejlepší
výsledek pro životní prostředí a lidské zdraví, zohledňovat celý životný cyklus materiálů a
respektovat hierarchii nakládání s odpady.
3.2.2 Aplikace kompostu na zemědělskou půdu
Kromě nařízení VLAREMA tuto problematiku upravuje také nařízení o ochraně půdy a zvyšování
její kvality (Bodemdecreet), příkaz VLAREBO a nařízení o ochraně vod před znečištěním nitráty
ze zemědělství (Mestdecreet). Tyto předpisy poskytují právní rámec pro ochranu půdy proti suchu,
znečištění, eutrofizaci, erozi atd. V příkazu VLAREBO je v bodě č. 2.2.3 přílohy uvedeno, že
kompostování vlastního bioodpadu v domácnostech a na farmách pro vlastní potřebu není
považováno za nakládání s odpadem. Kompostování vlastního bioodpadu je v Belgii považováno za
opatření předcházející vzniku odpadu. Přehledné shrnutí právní úpravy v této oblasti připravila
vlámská veřejná instituce OVAM zabývající se udržitelným nakládáním s odpady, materiály a
půdou.17
Tzv. Mestbank („mest“ znamená „hnůj“) navíc každý rok vydává metodiku o standardech a
směrných hodnotách pro hnojení. Metodika pro rok 2021 stanovuje např. koeficienty aktivity
pro převod na aktivní dusík (zemědělský odpad – aspoň 30 % celkového množství dusíku,
certifikovaný organický odpad a zelený kompost – aspoň 15 %).
Kompost, který přestane být odpadem a považuje se za „druhotnou surovinu“, lze používat
v zemědělství, zahradnictví, vinařství a květinářství, stejně jako na zahradách a jiných druzích
pozemků. Za druhotnou surovinu především lze považovat jen takový druh hnojiva, který je
uveden v příloze 2.2 nařízení VLAREMA. Nařízení VLAREMA rozlišuje kompost z organického a
zeleného odpadu18, zemědělský kompost19, kompost z hub a kompost ze stromové kůry.
Nařízení VLAREMA v sekci č. 2.3.1.3, § 1 uvádí, že zařízení vytvářející kompost a digestát musí mít
k této činnosti licenci. Podle § 2 platí, že na kompostování a anaerobní digesci bioodpadu se
vztahuje systém certifikace kvality, který je řízen společností OVAM. Systém záruky kvality je
schválen ministerským výnosem a je zveřejněn v belgickém úředním věstníku. OVAM může povolit
i použití jiné suroviny k výrobě kompostu, než jsou uvedené v příloze 2.2 nařízení VLAREMA, a to
formou tzv. prohlášení o surovině.
Kompost musí splňovat také limity pro obsah nebezpečných látek podle přílohy č. 2.3.1 nařízení
VLAREMA. Licencovaná zařízení navíc mohou zpracovávat pouze takové vstupní materiály, které
splňují požadavky na výsledný produkt. Zpracování bioodpadu by rovněž nemělo přenášet
problémy na jiné složky životního prostředí. Pouze za splnění všech podmínek uvedených
v nařízení VLAREMA se výsledný produkt považuje za druhotnou surovinu a je mu vystaven
17

Van afvalstof tot meststof of bodemverbeterend middel. OVAM. Dostupné také z:
https://www.ovam.be/sites/default/files/Van%20afvalstof%20tot%20meststof%20of%20bodemverbeterend%20mi
ddel_3.pdf
18
Definice v nařízení uvádí, že se musí jednat o kompost ze zařízení s povolením pro kompostování nebo anaerobní
digesci rostlinného, ovocného a zahradního odpadu s maximálně 25 % průmyslového biologického odpadu nebo
organického odpadu, který vzniká v zahradách, veřejných zahradách, parcích a podél silnic.
19
V tomto případě musí být kompost vyráběn na stejné farmě, z jaké pochází vstupní suroviny. Nanejvýše dva
zemědělci mohou spolupracovat a kompostovat společně.
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certifikát, což znamená, že jej lze uvádět na trh a bezpečně aplikovat na zemědělskou půdu.
Certifikát není povinný, jestliže je zpracováván pouze hnůj, energetické plodiny a primární
suroviny.20
3.3

Německo

V Německu je oddělené třídění bioodpadu z domácností a zeleného odpadu ze zahrad a parků
základním předpokladem pro výrobu kvalitního kompostu nebo digestátu. Bioodpad tvoří
30 - 40 % komunálního odpadu v Německu.21 Na zemědělskou půdu lze aplikovat jako hnojivo
nebo půdní zlepšovač pouze takový kompost nebo digestát, který pochází výhradně z vytříděného
organického bioodpadu. Tyto výrobky navíc musí splňovat stanovené požadavky kvality.22
3.3.1 Legislativa upravující oddělený sběr bioodpadu
Základní rámec pro třídění bioodpadu poskytuje zákon pro cirkulární ekonomiku a ekologické
nakládání s odpadem (Kreislaufwirtschaftsgesetz, dále „KrWG“), který upravuje předcházení
vzniku odpadu, jeho používání a likvidaci. Jedná se o implementaci směrnice o odpadech. Zákon
pro cirkulární ekonomiku je prováděn několika vyhláškami spolkové vlády pro jednotlivé druhy
odpadu, jako např. bioodpad (viz níže) nebo kal z ČOV. Zákonné zmocnění k vydání této vyhlášky
plyne z § 11 odst. 2 KrWG. Dokud spolková vláda této možnosti nevyužije, mohou nakládání
s bioodpadem upravit jednotlivé spolkové země (§ 11 odst. 4 KrWG).
Z ustanovení § 11 odst. 1 KrWG dříve vyplývala všem původcům odpadu povinnost nejpozději
od 1. 1. 2015 začít odděleně třídit bioodpad. Toto ustanovení bylo následně zrušeno.23 Nadále tak
platí obecná povinnost třídit a zpracovávat odpad odděleně podle § 9 odst. 1 KrWG. Z této obecné
povinnosti existuje několik výjimek definovaných v § 3 cit. zák. Třídit a zpracovávat odpad odděleně
není povinné např. tehdy, je-li to ekonomicky iracionální, technicky neproveditelné, nebo jestliže
oddělené třídění a zpracování odpadu není nejlepším dostupným způsobem pro ochranu životního
prostředí a lidského zdraví. Tepelné zpracování vytříděného odpadu je možné jen v případě, že se
jedná o frakce, které zbyly po zpracování původně vytříděného odpadu (§ 9 odst. 4 KrWG).
3.3.2 Aplikace kompostu na zemědělskou půdu
Z hlediska aplikace kompostu na zemědělskou půdu je významná především spolková vyhláška
o biologickém odpadu (Bioabfallverordnung), která upravuje aplikaci zpracovaného
i nezpracovaného bioodpadu a jejich směsí na půdu pro zemědělské, lesnické a zahradnické účely.
Vyhláška o biologickém odpadu rovněž stanovuje přípustné vstupní materiály, požadavky
na kontrolu, hygienu, bezpečnost (např. obsah těžkých kovů) a kvalitu kompostu či digestátu.
K jejímu vydání došlo na základě § 8 odst. 2 KrWG. Pro likvidaci nerecyklovatelného rostlinného
odpadu je nutné získat individuální povolení pro spalování podle § 28 KrWG.
Bioodpad je definován v § 2 odst. 1 spolkové vyhlášky o biologickém odpadu jako „odpad
živočišného nebo rostlinného původu nebo původem z hub, který podléhá biologickému rozkladu,
včetně odpadu s vysokým obsahem materiálu živočišného nebo rostlinného původu nebo původem

20

ECN Country Report 2019: Belgium (Flanders). Oelde: European Compost Network. Dostupné také z:
https://www.compostnetwork.info/download/country-report-of-belgium-flanders-2020/
21
Organic waste [online]. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit [cit. 2021-04-15].
Dostupné z: https://www.bmu.de/en/topics/water-waste-soil/waste-management/types-of-waste-wasteflows/organic-waste/
22
ECN Country Report 2017: Germany. European Compost Network. Dostupné také z:
https://www.compostnetwork.info/download/country-report-germany/
23
§ 11 Anforderungen an die Kreislaufwirtschaft für Bioabfälle und Klärschlämme [online]. Bundessministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz [cit. 2021-04-15]. Dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/krwg/__11.html
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z hub; biologický odpad zahrnuje zejména odpady uvedené v příloze 1 číslo 1 ve sloupci 1, dále
specifikované ve sloupci 2 a podrobněji identifikované ve sloupci 3.“
Toto ustanovení také zdůrazňuje, že půdní materiál bez podstatného množství biologického
odpadu se nepovažuje za biologický odpad. Stejně tak ani zbytky rostlin, které se vyskytují
na plochách využívaných k lesnictví nebo zemědělství a zůstávají na těchto plochách, se nepovažují
za biologický odpad.
Za „zpracovaný bioodpad“ se podle § 2 odst. 4 cit. vyhlášky považuje takový bioodpad, který byl
podroben kompostování nebo anaerobní digesci a dále také hygienizaci. Požadavky na hygienizaci
jsou blíže popsány v § 3 cit. vyhlášky.
Významným právním předpisem je dále zákon o hnojivech (Düngegesetz), který za hlavní cíl
hnojení označuje zvýšení úrodnosti půdy. Zákon o hnojivech popisuje správný postup při hnojení
a stanovuje požadavky na organická hnojiva. Zakotven je např. limit maximálně 170 kg dusíku
na jeden hektar při aplikaci organických hnojiv. Dále platí zákaz aplikace kompostu a digestátu
v zimním období. Zákon o hnojivech je prováděn nařízením o hnojivech (Düngemittelverordnung).
Kompost a digestát může podle tohoto nařízení sloužit jako hnojivo nebo vylepšovač půdy nebo
jako jejich ingredience. Jedná se o tzv. organická nebo organicko-minerální hnojiva, která pocházejí
z druhotných surovin. Producent kompostu musí vydat prohlášení o typu hnojiva, vstupních
surovinách, obsahu živin atd. Stanoveny jsou zde také prahové hodnoty pro nečistoty a
nebezpečné látky.
Legální definice relevantní pro zákon o hnojivech jsou obsaženy v § 2. Podle druhého odstavce se
za „farmářský hnůj“ považuje odpad vznikající při chovu zvířat v zemědělství a rostlinný odpad
vznikající v zemědělství, stejně jako jejich směsi a výsledné produkty po kompostování nebo
anaerobní digesci.
Pravidla pro aplikaci hnojiv a jejich podzákonnou regulaci jsou obsažena v § 3 zákona o hnojivech.
Obecně podle tohoto ustanovení platí, že používat lze pouze hnojivo, které bylo jako typ schváleno
EU nebo EC, případně takové hnojivo, které splňuje požadavky pro vstup na trh podle § 5 cit. zák.
Neplatí to ale pro vlastní hnůj vzniklý z činnosti zemědělce, ani pro přísady do půdy, které se
skládají výlučně z látek, které se nahromadily nebo byly vyrobeny na farmě tohoto zemědělce.
V Německu lze na trh uvádět také hnojiva, která byla vyrobena nebo uvedena na trh v souladu se
zákonem jiného členského státu EU (§ 3 odst. 1 zákona o hnojivech). I tato hnojiva ale musí
splňovat požadavky na ochranu lidského zdraví, zvířat a přírodní rovnováhy.
Aby bylo možné uvést na trh hnojivo, které nemá značku „EC“ (§ 6 zákona o hnojivech), musí podle
§ 5 odst. 1 cit. zák. být prokázáno, že toto hnojivo dokáže významně podpořit růst rostlin, zvýšit
jejich výnos nebo kvalitu, případně udržet či zlepšit úrodnost půdy (např. zvýšením obsahu
organické složky – humusu – v půdě typické pro danou lokalitu a použití). Opět platí, že toto
pravidlo neplatí pro hnojiva vyrobená nebo uvedená na trh v souladu se zákonem jiného členského
státu. I tato hnojiva ale musí splňovat základní požadavky na ochranu lidského zdraví atp.
Podle § 11a zákona o hnojivech platí, že v zemědělství musí být s živinami nakládáno v souladu
s „dobrou technickou praxí“. To hlavně znamená, že zemědělská produkce musí se živinami
nakládat takovým způsobem, že zemědělská činnost je udržitelná, efektivní, a že ztráty živin
do životního prostředí jsou minimalizovány, jak jen to je možné. Tato povinnost se ale vztahuje
pouze na farmy, které mají více jak 30 ha zemědělské půdy s více jak 2,5 zvířete na hektar, nebo
více jak 50 hospodářských zvířat. Větší farmy (více jak 20 ha zemědělské půdy nebo více jak 50
hospodářských zvířat) také budou od 1. 1. 2023 muset evidovat a hodnotit svou spotřebu živin a
jejich úniky do životního prostředí.
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V § 13a zákona o hnojivech je zakotven mechanismus pro vytváření nepovinných soukromých
certifikátů kvality „farmářského hnoje“ (tj. i pro kompost).
3.4

Rakousko

Rakousko je jednou z mála zemí, kde objem kompostovaného bioodpadu převyšuje objem
bioodpadu zpracovaného anaerobní digescí, a to zhruba v poměru 2:1. Povinný oddělený sběr
bioodpadu je v Rakousku zakotven na národní úrovni již od roku 1995. Velkým problémem,
zejména v městských oblastech, je nečistota bioodpadu. Očekává se, že situaci zlepší zákaz
používání konvenčních (biologicky nerozložitelných) plastových pytlů od roku 2020. Výjimka platí
pouze pro plastové pytle z obnovitelných zdrojů, které lze kompostovat v domácnosti a
pro znovupoužitelné pytle se šitými spoji a držadly.24
3.4.1 Legislativa upravující oddělený sběr bioodpadu
Základní právní rámec pro odpadové hospodářství poskytuje zákon o nakládání s odpady
(Abfallwirtschaftsgesetz; dále „AWG“). Tento zákon definuje cíle odpadového hospodářství a
hierarchii jednotlivých způsobů nakládání s odpady (§ 1). Zákon rovněž definuje základní pojmy a
principy odpadové legislativy (§ 2). Strategickým plánem v oblasti odpadů je spolkový plán
pro nakládání s odpady.25
Nařízení o odděleném sběru bioodpadu (Verordnung über die getrennte Sammlung biogener
Abfälle, BGBl. č. 68/1992) definuje, co je to „bioodpad“ a jakým způsobem má docházet k jeho
oddělenému sběru. Za „bioodpad“ se podle § 1 tohoto nařízení považuje níže uvedený odpad,
který je zvláště vhodný pro kompostaci nebo anaerobní digesci kvůli svému organickému,
biologicky rozložitelnému obsahu:
1. přírodní, organický odpad ze zahrad a jiných zelených ploch, jako jsou posekaná tráva, listy,
odřezky stromů a květy;
2. pevný rostlinný odpad, zejména z přípravy potravin;
3. rostlinné zbytky z komerčního a průmyslového zpracování a prodeje zemědělských a
lesnických produktů;
4. nenatírané papíry, které jsou schválené pro styk s potravinami nebo jsou vhodné pro sběr
a recyklaci spolu s bioodpadem.
Jiné organické zbytky z přípravy a spotřeby potravin, než uvedené v § 1 č. 2 (pevný rostlinný
odpad), se za „bioodpad“ považují jen tehdy, jestliže jsou vhodné pro kompostaci nebo anaerobní
digesci (§ 2 odst. 3 nařízení o odděleném sběru bioodpadu).
Podle § 2 odst. 1 nařízení o odděleném sběru bioodpadu platí, že pokud se bioodpad ve smyslu
§ 1 odst. 1 nepoužije v bezprostřední blízkosti domácnosti nebo provozovny, musí být tento
bioodpad dán k dispozici k oddělenému sběru (tj. vložen do kontejneru na bioodpad) nebo předán
na určené sběrné místo. Povinnosti třídit bioodpad se tedy lze zprostit v případě kompostování.
Možnost kompostovat se ale nevztahuje na bioodpady, které obsahují nebezpečné látky ohrožující
nebo ztěžující recyklaci ostatních bioodpadů (§ 2 odst. 2).

24

EUROPEAN COMPOST NETWORK. ECN Country Report 2019: Austria. Oelde, 2020. Dostupné také z:
https://www.compostnetwork.info/download/country-report-austria/
25
Bundes-Abfallwirtschaftsplan. Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Dostupné také z:
https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/abfall/aws/bundes_awp/bawp.html
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3.4.2 Aplikace kompostu na zemědělskou půdu
Podrobná pravidla pro kompost z bioodpadu upravuje nařízení o kompostu (Kompostverordnung).
Toto nařízení stanovuje základní požadavky na kvalitu a vstupní materiály kompostu, interní i
externí kontrolu, označování kompostu a jeho uvádění na trh.
Podle § 1 odst. 2 tohoto nařízení lze především na trh uvádět pouze kompost, který splňuje
požadavky tohoto nařízení. Nařízení o kompostu v § 3 odst. 14 výslovně uvádí, že jednou z oblastí,
kde lze kompost aplikovat, je zemědělství. Zde lze kompost využít k hnojení, k rekultivacím a
ochranným opatřením proti erozi, a to jak v případě orné půdy, travních porostů (včetně
sjezdovek), tak i v případě pěstování polní zeleniny a chmele, vinařství, ovocnářství a zahradnictví.
Patří sem také výsadby, kultury vánočních stromků a hobby zahradnictví.
Nařízení také definuje tři rozdílné jakostní třídy kompostu s ohledem na obsah těžkých kovů („A+”
pro nejvyšší kvalitu, „A“ pro vysokou kvalitu a „B“ pro splnění minimálních zákonných požadavků).
Každý kompost musí splňovat přinejmenším požadavky na jakost podle přílohy 2 části 1 a přílohy
3 části 1 (§ 4 odst. 5 nařízení o kompostu). Komposty, které mají být označeny jako kvalitní („A“)
ve smyslu § 12 odst. 6 cit. nařízení musí navíc splňovat požadavky podle přílohy 2 části 2. Komposty
nejvyšší kvality („A+“) ve smyslu § 12 odst. 7 musí splňovat přísnější požadavky podle přílohy 2
části 3.
Pro komposty používané v zemědělství navíc podle § 5 nařízení o kompostu platí, že se musí
vyrábět výhradně ze surovin uvedených v příloze 1 části 1 nebo části 2 a musí splňovat alespoň
kvalitativní požadavky alespoň jakostní třídy „A“. Kompost může pocházet i z kalu z ČOV jakostní
třídy alespoň „A“. Organické zemědělství může v zásadě používat pouze hnojiva jakostní třídy „A+“
(§ 12 odst. 7 cit. nařízení).
Podle § 4 odst. 1 nařízení o kompostu platí, že kompost lze vyrábět pouze ze surovin uvedených
v příloze 1 části 1 nebo části 2. Jedná se např. o zelený odpad ze zahrad a zelených ploch, rostlinný
odpad z přípravy jídla nebo krmiva a biologicky rozložitelný papír.
Zvláštní druh odpadního kompostu může být podle § 4 odst. 1 nařízení o kompostu vyroben
ze surovin uvedených v příloze 1 části 3. Jedná se o vytříděný odpad z domácností a komerční
odpad podobný odpadu z domácností (zbytkový odpad). Dále se jedná o komunální, komerční a
průmyslové kaly z čištění odpadních vod, které splňují požadavky tabulky 2 v příloze 1 části 1.
Rovněž lze použít bioodpad, který je kvůli obsahu nebezpečných látek osvobozen od povinnosti
tříděného sběru v souladu s vyhláškou o odděleném sběru bioodpadu. Mísení jiných materiálů
nebo odpadu s nízkým obsahem nebezpečných látek, jako je vytěžená zemina nebo minerální
stavební odpad, není povoleno.
Důležitá je také úprava označování kompostu. Každý, kdo umisťuje na trh kompost nebo odpadní
kompost, musí své výrobky označovat v souladu s § 12 a přílohou 4 nařízení o kompostu.
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Slovinsko

Slovinsko má jeden z nejefektivnějších systémů třídění bioodpadu a jeho zpracování na kompost
v EU.26 27 Nakládání s odpadem je ve Slovinsku řešeno přes 50 právními předpisy. V souvislosti
s předmětem této práce se jedná zejména o tyto:


zákon č. 39/06, o ochraně přírody (Zakon o varstvu okolja)



vládní vyhláška č. 39/10, o nakládání s biologicky rozložitelným kuchyňským odpadem a
zeleným zahradním odpadem (Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi
odpadki in zelenim vrtnim odpadom)



vládní vyhláška č. 99/13, o zpracování biologicky rozložitelného odpadu a použití kompostu
nebo digestátu (Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta
ali digestata)



vládní vyhláška č. 37/15, o odpadech (Uredba o odpadkih)

3.5.1 Legislativa upravující oddělený sběr bioodpadu
Klíčovou je vládní vyhláška o nakládání s biologicky rozložitelným kuchyňským odpadem a zeleným
zahradním odpadem. Tato vyhláška upravuje povinné nakládání s biologicky rozložitelným
kuchyňským odpadem (dále „kuchyňský odpad“) vznikajícím v kuchyních a při distribuci potravin
za účelem provádění stravovacích činností (dále jen „catering“), kuchyňským odpadem vzniklým
v domácnosti a zeleným zahradním odpadem (čl. 1 odst. 1). Vyhláška stanoví také úkoly veřejné
služby obcí co do sběru komunálního odpadu (dále jen „veřejná služba“) v oblasti nakládání
s kuchyňským odpadem a zeleným zahradním odpadem (čl. 1 odst. 2). Na kuchyňské a zelené
zahradní odpady, které nespadají pod tuto vyhlášku, se použijí pravidla podle vyhlášky o odpadech
(čl. 1 odst. 3). Legální definice potřebné pro účely vyhlášky jsou obsaženy v čl. 3.
Základní pravidla pro nakládání s těmito druhy bioodpadu jsou upraveny v čl. 4 – 9 vyhlášky. Podle
čl. 4 je obecně zakázáno:

26



mísit kuchyňský odpad s jiným odpadem, pokud je v důsledku znemožněno kompostování
nebo anaerobní digesce (odst. 1);



mísit zelený zahradní odpad, který nevzniká v domácnosti, se směsným komunálním
odpadem nebo jinými odděleně tříděnými odpady (odst. 3);



mísit kuchyňský odpad z cateringu se směsným komunálním odpadem a jinými odděleně
sbíranými frakcemi, včetně zeleného zahradního odpadu (odst. 4);



mísit kuchyňský odpad z domácností se směsným komunálním odpadem a odděleně
sbíranými frakcemi komunálního odpadu, s výjimkou zeleného zahradního odpadu (odst.
5);



drtit kuchyňský odpad a ředit ho za účelem jeho vypouštění do veřejné kanalizace, septiků
nebo přímo do vody (odst. 2); stejně tak je zakázán prodej zařízení sloužících k tomuto
účelu (odst. 6);

EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY. Bio-waste in Europe — turning challenges into opportunities. Luxembourg,
2020. ISBN 978-92-9480-223-1. ISSN 1977-8449. Dostupné také z: https://www.eea.europa.eu/publications/biowaste-in-europe/at_download/file
27
EUROPEAN COMPOST NETWORK. ECN Country Report 2017: Slovenia. Oelde, 2019. Dostupné také z:
https://www.compostnetwork.info/download/country-report-slovenia/
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3.5.1.1 Odpad z domácností (kuchyňský i zelený zahradní odpad)
Podle čl. 5 vyhlášky platí, že původce odpadu z domácností musí kompostovat kuchyňský odpad a
zelený zahradní odpad v domácím kompostéru (čl. 5 odst. 1). Minimální požadavky na domácí
kompostér jsou v příloze č. I této vyhlášky (čl. 3 odst. 1). Alternativně lze bioodpad z domácností
odevzdávat poskytovateli veřejné služby ve speciálním obalu nebo kontejneru způsobem
stanoveným obecní vyhláškou a za úplatu (čl. 5 odst. 2). Přípustné jsou např. biologicky rozložitelné
papírové pytle. Zakázány jsou naopak plastové pytle.28
3.5.1.2 Zelený zahradní odpad (nepocházející z domácností)
Na zelený zahradní odpad, který nepochází z domácností, se obecně použije režim vyhlášky
o odpadech (čl. 6 odst. 1). Původce zeleného zahradního odpadu však může svůj vlastní zelený
zahradní odpad kompostovat bez povolení, pokud takto získaný kompost následně použije
na pozemku, který vlastní. V ostatních případech musí být se zeleným zahradním odpadem
naloženo některým ze způsobů podle vyhlášky o odpadech (čl. 6 odst. 2).
3.5.1.3 Kuchyňský odpad z cateringu
Články 7 – 9 vyhlášky upravují nakládání s kuchyňským odpadem z cateringu. Podle čl. 7 odst. 1
původce kuchyňského odpadu z cateringu je povinen odděleně sbírat veškerý kuchyňský odpad
vzniklý při přípravě jídla i zbytky vzniklé po jídle a také dočasně tento odpad skladovat v kontejneru
k tomu určeném v souladu s předpisy o hygieně potravin. Následně je původce povinen takto
vytříděný kuchyňský odpad předat provozovateli zařízení (čl. 8 odst. 1).
Situace, kdy místo distribuce a spotřeby jídel není v místě přípravy, může být řešena dohodou se
zákazníkem (čl. 7 odst. 2), což ale neplatí pro menší původce (čl. 7 odst. 4). Původce kuchyňského
odpadu z cateringu také musí vést evidenci odpadu podle vyhlášky o odpadech (čl. 9 odst. 1) a
v případě inspekce musí umožnit její kontrolu (čl. 9 odst. 2).
3.5.1.4 Povinnosti poskytovatele veřejné služby
Poskytovatel veřejné služby „sběr bioodpadu“ musí především motivovat původce odpadu k tomu,
aby kompostovali (čl. 12 odst. 1). Poskytovatel veřejné služby musí také zajistit, že každá
domácnost může svůj bioodpad předávat ve speciální nádobě nebo kontejneru (čl. 12 odst. 2).
Vyhláška také v čl. 12 odst. 3 zdůrazňuje, že těm, kteří doma kompostují vlastní bioodpad, nemůže
poskytovatel veřejné služby v této souvislosti účtovat žádné poplatky.
Detaily povinností poskytovatele veřejné služby jsou popsány v čl. 13 odst. 1 vyhlášky. Každých šest
měsíců navíc musí poskytovatel veřejné služby učinit veřejné oznámení, ve kterém domácnosti
informuje o účelu a cílech povinného nakládání s bioodpady, o zákazu mísení bioodpadu s dalšími
druhy odpadu, o možnostech kompostování atd.
3.5.2 Aplikace kompostu na zemědělskou půdu
V této oblasti je významnou především vládní vyhláška o zpracování biologicky rozložitelného
odpadu a použití kompostu nebo digestátu. Tato vyhláška se vztahuje pouze na biologicky
rozložitelný odpad uvedený v příloze č. 1 této vyhlášky. Vyhláška se však nevztahuje na rostlinný
odpad a hnůj pocházející ze zemědělství, pokud je takový odpad zpracován v místě původu a
výsledný kompost nebo digestát je použit na zemědělském pozemku stejného zemědělského
podniku (čl. 2 odst. 4). Vyhláška se rovněž nepoužije na zpracování vedlejších živočišných produktů
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kategorie 1. ve smyslu nařízení ABP. Výjimky pro menší zemědělské podniky jsou uvedeny v čl. 2
odst. 5 a 6 této vyhlášky.
Čl. 3 vyhlášky obsahuje legální definice. Podle bodu č. 17 je kompost biologicky stabilní, hygienický,
humusovitý materiál s více než 15 % organické hmoty vyrobený kompostováním. Kompostováním
se rozumí aerobní rozklad biologicky rozložitelného odpadu nebo jeho směsi s biologicky
rozložitelnými přírodními látkami, které nejsou nebezpečné, pomocí mikroorganismů a
makroorganismů (bod č. 19).
Pravidla kompostování technické povahy jsou uvedeny v čl. 11 vyhlášky. V přílohách č. 2 – 7 jsou
podrobnější pravidla kompostování a anaerobní digesce a používání výsledného kompostu a
digestátu jako hnojiva (kompostovací hygiena, vzorkování, třídy kvality, limitní hodnoty
nebezpečných látek v hnojivu atd.).
Producent kompostu je povinen zajistit kontrolu jeho kvality (čl. 13) a podle toho jej klasifikovat
do 1. nebo 2. třídy (čl. 15 odst. 1) podle přílohy č. 4 této vyhlášky. Pokud kompost neodpovídá ani
jedné z těchto tříd, musí s ním být naloženo jako s odpadem postupem podle vyhlášky o odpadech
(čl. 15 odst. 2). Kompost 1. třídy, který je vyroben výhradně z bioodpadu uvedeného v příloze č. 1
této vyhlášky, není nadále považován za odpad, ale za „produkt“, resp. za druhotnou surovinu (čl. 15
odst. 3).
Kompost, který není produktem (tj. zůstává odpadem), lze používat pouze na základě povolení
(čl. 20 odst. 1 vyhlášky). Podrobnosti o tomto povolení jsou uvedeny v čl. 21 – 23 vyhlášky.
Podle čl. 24 odst. 1 vyhlášky je zakázáno používat kompost, který nepatří do žádné z jakostních tříd
uvedených v čl. 15 této vyhlášky. Podle čl. 24 odst. 2 je na zemědělské půdě povoleno používat
pouze kompost I. jakostní třídy. Používání kompostu vzniklého zpracováním vedlejších živočišných
produktů je zakázáno na pastvinách a pozemcích, které jsou zdrojem sena pro zvířata (čl. 24 odst.
3). K přípravě substrátu je povoleno pouze použití kompostu, který je produktem, přičemž podíl
tohoto kompostu nesmí překročit 40 % objemu finálního substrátu (čl. 24 odst. 4).
Kompost 2. jakostní třídy je podle čl. 24 odst. 5 vyhlášky dále zakázáno používat např. v chráněných
vodních oblastech, na svažitém pozemku, kde je riziko eroze, na lesní půdě, na dětských hřištích
atp.
Podrobná pravidla pro používání kompostů 1. jakostní třídy jsou upravena v čl. 25 vyhlášky.
Komposty 1. jakostní třídy lze obecně používat kdekoli, ledaže jinak stanoví ustanovení na ochranu
vod (čl. 25 odst. 1). Uživatel kompostu však musí provádět analýzu půdy (čl. 25 odst. 2 – 4). Pokud
z této analýzy plyne překročení limitu nebo prahové hodnoty pro nebezpečnou látku, je další
aplikace kompostu zakázána (čl. 25 odst. 5).
Hmotnostní limity pro množství použitého kompostu jsou stanoveny v čl. 25 odst. 6 vyhlášky.
Hmotnost suché části kompostu nesmí překročit 8 t na jeden hektar zemědělské půdy v případě
kompostu obsahujícího 20 % nebo více sušiny. Počítá se průměrná hmotnost hnojiva za dobu
posledních pěti let. Půda rovněž musí splňovat limity pro obsah dusíku (podle vyhlášky o ochraně
vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů) a dále limity nebezpečných látek podle
přílohy č. 5 této vyhlášky. V případě nezemědělské půdy je dán hmotnostní limit ne více jak 40 tun
kompostové sušiny na hektar v průměru za poslední tři roky (čl. 25 odst. 7).
Uživatel kompostu na zemědělské půdě rovněž musí podle čl. 25 odst. 8 vyhlášky vypracovat
písemný plán hnojení, který na vyžádání předloží inspekci. Plán hnojení musí odpovídat pokynům
pro odborné hnojení vydané slovinským ministerstvem zemědělství, lesnictví a výživy. Uživatel,
který ročně spotřebuje více jak 1 m3 kompostu, je navíc povinen podle čl. 27 – 28 vést evidenci
o používání kompostu a na vyžádání ji předložit ke kontrole.
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Podrobná pravidla pro používání kompostů 2. jakostní třídy jsou upravena v čl. 26 vyhlášky.
Komposty 2. jakostní třídy lze především používat pouze na nezemědělských druzích pozemků,
které jsou taxativně vymezeny v čl. 26 odst. 1 (např. okrasné rostliny, parky, trávníky a rekultivace).
V této práci jim proto není věnována bližší pozornost.
Komposty ze třetích zemí lze uvést na slovinský trh jen v případě, že splňují podmínky dle čl. 15
odst. 3 vyhlášky, tj. jedná se o kompost 1. jakostní třídy, který je produktem (tj. kompost, který je
vyroben výhradně z bioodpadu uvedeného v příloze č. 1 této vyhlášky).
3.6

Švédsko

Většina potravinového odpadu ze švédských domácností se vytřídí do speciálního kontejneru
(tento systém používá 66 % obcí).29 30 Ve Švédsku je převážně používaným způsobem
pro zpracování vytříděného bioodpadu anaerobní digesce, tudíž i legislativa je zaměřena spíše
na digesci, než kompostování.31 Celkem je ve Švédsku tolik „instalovaného výkonu“ bioreaktorů
pro anaerobní digesci (a v daleko menším rozsahu také kompostáren), že i v případě, že by
teoreticky byl všechen bioodpad vytříděn, švédské provozy by jej dokázaly zpracovat.32 Vzniku
přibližně 35 % bioodpadů produkovaných spotřebiteli ve Švédsku však lze předejít.33
3.6.1 Legislativa upravující oddělený sběr bioodpadu
Obce jsou podle § 20 kapitoly č. 15 zákona o životním prostředí (Miljöbalk; 1998:808) povinny
zajistit zpracování komunálního odpadu, kterým se rozumí odpad z domácností (mj. i bioodpad) a
odpad z jiných zdrojů, který svou povahou připomíná komunální odpad (§ 3 kapitoly č. 15 cit. zák.).
Oddělený sběr bioodpadu není ve švédském právním řádu prozatím zakotven (např. rada města
Stockholm však tuto povinnost přijala formou obecní vyhlášky o odpadech34). Teprve od 31. 12.
2023 budou obce povinné zajistit zvlášť svoz bioodpadu z domácností.35 To plyne z 3. kapitoly, § 1
zákona o odpadech (Avfallsförordning; 2020:614). Švédská rada pro zemědělství však může podle
§ 13 cit. zák. vydat právní předpis, kterým stanoví výjimku z této povinnosti, jestliže by třídění
bioodpadu nebylo proveditelné nebo jestliže by přínosy nepřevažovaly náklady.
Podle 5. kapitoly § 15 zákona o odpadech platí, že pokud má majitel nemovitosti v úmyslu
kompostovat na svém pozemku odpad, který není zahradním odpadem, a za jehož zpracování
obecně odpovídá obec (komunální odpad), musí vlastník nemovitosti o tomto úmyslu informovat
obec. Stejná pravidla platí pro osoby s právem užívat nemovitost (např. nájemci).
Od 1. 1. 2023 budou výrobci kompostu a digestátu navíc povinni zajistit, že pytle na bioodpad při
vstupu do jejich zařízení splňují „požadavky kladené na materiály určené pro styk s potravinami“.
29
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Důvodem je skutečnost, že nevhodné obalové materiály ztěžují zpracování bioodpadu a zhoršují
kvalitu výsledného produktu.36
Přestože oddělený sběr bioodpadu není povinný, ve Švédsku je relativně široce rozšířen. Z 290
samosprávných okresů jich v roce 2015 celkem 170 zajišťovalo sběr potravinového odpadu
na dobrovolné bázi a následně docházelo k jeho zpracování na kompost nebo digestát.37 Rozšířené
jsou také komunitní kompostárny pro 50 – 100 domácností.38
3.6.2 Aplikace kompostu na zemědělskou půdu
Profesionální kompostování musí probíhat v souladu s pokyny švédské agentury pro ochranu
životního prostředí (NFS 2003:15) o metodách profesionálního skladování, fermentování a
kompostování odpadu. Tyto pokyny totiž v tomto směru definují, co je to „nejlepší dostupná
technologie“ (BAT – best available technology), jejíž užití při profesionálních činnostech vyžaduje
kap. 2 § 3 zákona o životním prostředí. Obdobné činnosti prováděné neprofesionálně (domácnosti,
zahrádkáři) musí probíhat v souladu s pokyny konkrétní obce, byly-li vydány.
Kompostování se považuje za recyklaci (příloha č. 1 zákona o odpadech, bod R 3). Pro komposty
z čistě rostlinných odpadů neexistují žádné speciální požadavky ani omezení za předpokladu, že
produkty neobsahují nebezpečné látky.39 Kompost, který tyto požadavky nesplňuje, se považuje
za odpad (příloha č. 3 zákona o odpadech, kód 19 05 03). Při kompostování rostlinných odpadů
tedy platí pouze obecná pravidla zákona o životním prostředí, což znamená, že by uživatel měl
zkontrolovat, co používané suroviny obsahují, a posoudit, zda při použití na zemědělské půdě
existují environmentální nebo zdravotní rizika (např. zda kompost obsahuje těžké kovy nebo jiné
nežádoucí látky).
Při používání kompostů nikoli výhradně z rostlinných odpadů na zemědělské půdě platí stejná
pravidla, jaká platí pro používání čistírenských kalů na zemědělské půdě. Pokud se má čistírenský
kal používat v zemědělství, platí, že:


musí splňovat limity ohledně obsahu těžkých kovů určené ve vyhlášce SFS 1998: 944;



používá se v souladu s pokynem švédské rady pro zemědělství SJVFS 2004: 62 o ohledech
na životní prostředí v zemědělství s ohledem na výživu rostlin a v souladu s právním předpisem
švédské agentury pro ochranu životního prostředí SNFS 1994:2 o ochraně životního prostředí
v případě používání čistírenských kalů v zemědělství.40

Aby se zabránilo šíření infekce, existují také speciální požadavky na ošetření kompostů z odpadů
ze zemědělství (hnůj, krmný odpad), aby je bylo možné použít na zemědělskou půdu (neplatí,
pokud je kompost použit na stejné farmě). Jedná se např. o tepelnou úpravu 70 °C po dobu alespoň
60 minut, švédská rada pro zemědělství však může schválit i jiný spolehlivý postup hygienizace.
Podrobné technické požadavky na kompost a digestát jsou rozebrány v pokynu švédské rady
36
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pro zemědělství, což je v zásadě kompilát evropské legislativy v oblasti ABP (vedlejší živočišné
produkty, tedy zejména nařízení ABP).
Provozy, které produkují kompost nebo digestát výhradně z vytříděného odpadu
z potravinových a krmivových systémů, mohou na svůj produkt použít značku
kvality „Certifierad återvinning“ (volný překlad: certifikovaná recyklace).41
Tento zcela dobrovolný certifikační systém vytvořila společnost Avfall Sverige
AB, což je švédská asociace provozovatelů zařízení pro nakládání s odpady s více
jak 400 členy, kteří zpracovávají odpady 99,9 % švédské populace.42
4

Sběr a zpracování bioodpadu

Sběr bioodpadu lze provádět dvěma postupy43:
1. Oddělený sběr: Oddělený sběr lze provádět buď pomocí sběrných nádob, nebo pytlů na úrovni
domácností, restaurací, jídelen apod., svozovým systémem „door to door“ (tzn. od domu k domu),
dále pomocí kontejnerů ve sběrných hnízdech tříděného odpadu, velkoobjemovými kontejnery
pravidelně přistavovanými do ulic anebo donáškou do sběrných dvorů. Tříděný bioodpad vyžaduje
počáteční investice ze strany veřejného sektoru, které se nakonec při optimalizaci celého systému
vrátí například snížením četnosti sběru zbytkového odpadu spoluúčastí na tříděném sběru.
Nicméně jde o sběr s čistším výsledným materiálem a se sníženým rizikem kontaminace
nebezpečnými látkami.
2. Bioodpad součástí SKO (směsný komunální odpad): k jeho zpracování lze použít technologii
mechanicko-biologické úpravy, jejímž cílem je zmenšit objem SKO a stabilizovat ho tak, aby
po uložení na skládku nedocházelo k výluhu nebezpečných látek, nevznikal methan, případně
požáry. Pro zabránění takovýchto rizik lze SKO s příměsí BRO (biologicky rozložitelný odpad)
energeticky využít v závodech energetického využití odpadů (ZEVO) nebo spálit. Tímto způsobem
však dojde ke znehodnocení materiálové složky BRO.
Vytříděný bioodpad lze kompostovat anebo zpracovat anaerobní digescí v bioplynových stanicích.
Kompostování podle rozsahu rozdělujeme na domácí, vermikompostování, komunitní
kompostování, na kompostování v malých zařízeních (do 10 tun na jednu zakládku) a v centrálních
kompostárnách. Anaerobní digesce probíhá centrálně v uzavřených technologiích, které podle
vlhkosti vstupního materiálu rozdělujeme na mokrou (max. 12 % sušiny) a suchou (min. 20 %
sušiny).
Anaerobní digesce komunálních bioodpadů:44
Komunální bioodpady (biologicky rozložitelné odpady) jsou zpracovány v bioplynových stanicích
biodegradačním procesem (anaerobní digescí), který rozkládá organickou hmotu
na mikroorganismy za nepřístupu vzduchu v reaktorech, za optimálně řízených podmínek. Hlavním
produktem této přeměny je na straně jedné energeticky využitelný bioplyn (obsahující methan
v rozmezí 55 – 70 %) a na straně druhé kompost (kvalitní hnojivo). Zpracovává se zejména
41

Certifierad
återvinning
[online].
Avfall
Sverige
AB
[cit.
2021-04-12].
Dostupné
z:
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/certifierad-atervinning/
42
Avfall Sverige – the Swedish Waste Management Association [online]. Avfall Sverige AB [cit. 2021-04-12]. Dostupné
z: https://www.avfallsverige.se/in-english/
43
Způsoby nakládání s bioodpadem v Praze a ve vybraných hlavních městech států Evropské unie. VTEI (online).
Dostupné z: https://www.vtei.cz/2019/06/zpusoby-nakladani-s-bioodpadem-v-praze-a-ve-vybranych-hlavnichmestech-statu-evropske-unie/
44
Váňa, Jaroslav: Anaerobní digesce komunálních bioodpadů. Biom.cz (online). Dostupné z:
https://biom.cz/cz/odborne-clanky/anaerobni-digesce-komunalnich-bioodpadu

PI 4.028

24

separovaný kuchyňský odpad jak z domácností, tak z jídelen a restaurací a to včetně odpadních
tuků, zeleninový odpad z tržišť a živností a tráva z údržby veřejné zeleně.
V případě, že je produkce tepla účelně využita, je ekonomická efektivnost bioplynových stanic
zaručena. Zvlášť efektivní jsou bioplynové stanice budované u odplyněných skládek odpadů, kde
je možno využít již vybudovaného plynového hospodářství a kogeneračních jednotek na výrobu
elektrického proudu a tepla. Bioplyn je se skládkovým plynem dobře smísitelný. Z 1 t komunálního
bioodpadu je možno získat 100 Nm3 bioplynu obsahujícího 65 % methanu. Kogeneračním
zpracováním metanu je možno získat z 1 t bioodpadu 198 kWh elektrické energie a 348 kWh tepla.
Vlastní energetická spotřeba zařízení na 1 t bioplynu je 48 kWh elektrické energie zejména
na míchání, čerpání, odvodňování a 48 kWh tepla na ohřev biofermentorů. Zpracování 1 t
bioodpadu umožňuje prodat nebo využít 150 kWh elektrické energie a 300 kWh tepla. Zařízení
jsou budována s roční kapacitou zpracování 5 - 30 tis. t bioodpadu. Provozovatelé těchto stanic
jsou zpravidla zemědělci, kteří při zpracování zvířecích fekálií přidávají do míchaných
biofermentorů komunální bioodpad. Přidávaný bioodpad zvyšuje výtěžek bioplynu a zabezpečuje
ekonomickou efektivnost.
V Německu a Rakousku pracují s kofermentační technologií stovky bioplynových stanic o různé
kapacitě a odlišné technologické úrovni. Za nejmodernější je možno považovat bioplynové stanice
v Bavorsku, tzv. Rottaler Modell, který získal prestižní cenu na světové výstavě v Hannoveru.
Zařízení je instalováno v obcích Landau, Dingolfing a Rottal-Inn. Zařízení má kapacitu 7000 tun
ročně. Neobvykle vysoký je výtěžek bioplynu 450 m3 z 1 t bioodpadu. Teplo se využívá v zimě
k vytápění budov a skleníků, v létě k sušení zemědělských produktů.
Belgie a Německo bioodpad zpracovávají kompostováním (hlavní způsob), anaerobní digescí nebo
kombinací obou. Kompost je prodáván zemědělcům nebo je využíván v městské zeleni, eventuálně
je zdarma rozdáván obyvatelům města. Neustálou osvětou jsou obyvatelé motivováni
k preventivním opatřením zabraňujícím vzniku odpadu a ke kompostování na vlastních pozemcích
či v rámci komunit. Svozem separovaného bioodpadu jedenkrát týdně „door to door“ je
obslouženo 100 % obyvatelstva. Jen v několika zemích, zejména ve Slovinsku a Švédsku, převládá
systém anaerobní digesce.45
Níže jsou popsány příklady konkrétní infrastruktury bioodpadu ve vybraných zemích.
4.1

Belgie

Belgické regiony přenesly odpovědnost za svoz odpadu na obce. Většina obcí se seskupila
do „meziobecních společností,“ tj. organizací, které zastřešují několik obcí a mají na starosti
tříděný sběr odpadu (papír, plasty, sklo, bioodpad, nápojové kartony, elektroodpad). Navíc
v každém regionu existují centra opětovného využití. Přímo v Bruselu funguje jedna meziobecní
společnost, ve městech Valonska jich působí 7 a 28 ve Flandrech.46
Za posledních 25 let bylo vyškoleno více než 5 000 dobrovolníků v oblasti domácího kompostování
a tzv. uzavřeného cyklu zahradničení „closed-loop-gardening“. V posledním průzkumu bylo
zjištěno, že 84 % belgických domácností kompostuje, z toho 41 % doma.
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Německo

V Německu se v průměru 64 % komunálního bioodpadu třídí. Systém třídění bioodpadu má
dlouhodobou tradici. Například v Mnichově byl společností Waste Management Corporation
v roce 1994 zaveden tříděný sběr bioodpadu a papírového odpadu od komunálního odpadu.
Společnost také investovala v roce 2012 do závodu na zpracování bioodpadu.
Celostátní povinnost sběru bioodpadu byla v Německu zavedena počátkem roku 2015. Biologicky
recyklovatelné odpadní materiály z domácností se likvidují v plastových nádobách s víkem
„biotonne“.47
Příklad bioplynové stanice: v obci Kirchstockach poblíž Mnichova, která zpracovává ročně až
25 tis. tun domovního bioodpadu od 280 tis. obyvatel z obcí poblíž Mnichova a 5 tis. tun
živnostenského odpadu ovoce a zeleniny. Z 1 tuny odpadů se získává 100 m3 bioplynu a z tohoto
množství se vyrobí 198 kWh elektr. energie a 348 kWh tepla. Teplo slouží pro vytápění budov a
pro sušení písku pro výrobu stavebních hmot v sousedním závodu. Technologie je plně
automatizovaná a celý provoz je zajišťován 6 pracovníky. Zpracovávané bioodpady se rozvlákní a
smísí s procesní tekutinou a ve fermentorech 1. stupně probíhá hydrolýza po dobu 4 - 8 dnů. Pak
dojde k rozdělení suspenze na odstředivce na odvodněný kal, který je kompostován, a roztok
hydrolýzních produktů, který je dále fermentován v metanovém reaktoru s pevným ložem, ve
kterém jsou trvale uchyceny metanové bakterie. Setrvání tekutiny v metanovém reaktoru je cca 2
dny. Velká rychlost biozplynování bioodpadu ve dvoustupňových technologiích umožňuje
biofermentory s menším objemem a zároveň energeticky úsporný provoz bioplynových stanic.
Berlín preferuje anaerobní digesci z důvodu uzavřené bezzápachové technologie. Vzniklý
bioplyn je využíván pro pohon svozových aut a v roce 2018 se podařilo ušetřit až 2,5 milionu
litrů motorové nafty.48
4.3

Rakousko

Vídeň třídí bioodpad od rezidentů i od právnických osob od roku 1991 a má 100% obslužnost.
Přestože provozuje ZEVO, snaží se o maximální materiálové využití bioodpadu a o návrat
cenných živin zpět do půdy. Bioodpad je sbírán prostřednictvím nádob na bioodpady, v žlabech
na hnojištích a sběrem odřezků stromů a keřů. Nádoby na bioodpad (bio koše s hnědými víčky
a hnědými nálepkami) jsou umístěny volně v zastavěných oblastech, v centru města poblíž míst
pro sběr veřejného odpadu a na hnojištích. Umístění nádob ke sběru bioodpadu je vždy
znázorněno na mapě města. Na podzim lze do bioodpadů přidávat i listí. V tomto období se
nádoby na bioodpad vyprazdňují každý den. Během zimních měsíců, kdy je méně organického
odpadu ze zahrad, se nádoby sváží jednou za 14 dní.
Recyklace bioodpadů:

47

-

Ve Vídni se každoročně shromáždí více než 100 000 tun bioodpadu.

-

Bioodpad z vídeňských zelených ploch je po vhodném zpracování kompostován
v kompostárně Lobau. Vhodný materiál pro biomasu z městských ploch je fermentován
v zařízení Biogas Vienna kvůli vysokému obsahu vody. Ze získaného bioplynu se vyrábí
biomethan.
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-

Kompostováním se ročně vyprodukuje více než 50 000 tun kompostu pro použití
v ekologickém zemědělství.

-

Zdarma lze získat až půl metru krychlového kompostu z bioodpadu.49
Slovinsko

Ve Slovinsku je obec ze zákona povinna v rámci veřejné služby zabezpečovat sběr, přepravu,
zpracování a likvidaci komunálního odpadu. Obec je povinna rovněž zabezpečit nádoby pro tříděný
sběr (papír, obaly z papíru, lepenka, plast, sklo, bioodpady). Všechny ostatní odpady z domácností,
které nelze třídit náleží do skupiny směsného komunálního odpadu.
Ve Slovinsku využívá domácí kompostování až 48 % obyvatel. 50
4.5

Švédsko

Recyklace je součástí švédské kultury. Obyvatelé pravidelně třídí recyklovatelné materiály a
zbytky potravin. To zefektivňuje celý proces recyklace a snižuje úsilí potřebné k třídění velkého
množství odpadu.
Za sběr a zpracování odpadu jsou odpovědné obce. Náklady za svoz jsou hrazeny z povinných
poplatků obyvatel za svoz odpadu. Obce mají možnost najmout externí společnost
na nakládání s odpadem. Jako příklad lze uvést společnost Sysav (Sydskåne's waste limited
company), která zabezpečuje svoz a nakládání s komunálním odpadem pro 74 000 obyvatel ve 14
obcích. Dceřiná společnost Sysav Industri AB zpracovává průmyslový, provozní odpad a domácí
odpad. Dceřiná společnost Sysav Utveckling AB se zabývá výzkumem a vývojem. Cílem společnosti
je co nejvíce odpadu recyklovat a co nejméně likvidovat.51
Podle nařízení o odpadech jsou obce povinny zajistit systém třídění a sběru bioodpadu. 52 Obec
rozmisťuje nádoby na bioodpad v blízkosti obytných domů a bytových center. Náklady
za nádoby na bioodpad a svoz jsou hrazeny z rozpočtu obcí. Kromě toho je používán i systém
papírových pytlů, jejichž výhodou je, že vytříděný bioodpad skrze papírový obal dobře vysychá,
což může vést ke snížení hmotnosti až o 40 %. Rodinné domy jsou vybaveny stojanem na pytle
na bioodpad a řadou papírových pytlů.53
Stockholm přes 50 % vyprodukovaného bioodpadu energeticky využívá. Skládkuje pouze 1 %
odpadu. Bioodpad separuje systémem „door to door“ pouze od 12 % rezidentů. Nově stavěné
bytové domy jsou vybaveny drtiči kuchyňského odpadu, který je shromažďován u paty domu,
odkud je odvážen do bioplynové stanice.
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Snahou Švédska je dosáhnout nejvyšší efektivity ve způsobu nakládání s odpady v rámci zemí
EU. Jako příklad lze uvést několik vytýčených cílů v oblasti snižování odpadů do roku 2020:
- Omezit plýtvání s potravinami.
- Vytřídit nejméně 50 % potravinového odpadu
- Zvýšení recyklace domácího odpadu. 54
5

Nástroje podpory třídění bioodpadu

Obecně lze shrnout dva hlavní přístupy ke zvýšení podílu vytříděného bioodpadu
v domácnostech ve vybraných státech. První komplexní přístup, za který jsou většinou
zodpovědné obce, zahrnuje osvětové akce a pilotní projekty, např. rozmísťování biokontejnerů
do ulic, podpora domácího kompostování (zapůjčení kompostérů) či zlepšování infrastruktury
třídění bioodpadu. Druhým příkladem může být např. ekonomická motivace občanů k třídění,
která je součástí projektu zvyšování podílu tříděného odpadu ve Slovinsku (podrobněji níže).
5.1

Belgie

V Belgii je vedle osvětových kampaní na třídění bioodpadu snaha o motivaci rezidentů
k vlastnímu kompostování. Plánované jsou nezaměnitelné biologicky rozložitelné sáčky
dostupné v supermarketech, domácích potřebách nebo na obecním úřadě.55
5.2

Německo

Motivace probíhá např. prostřednictvím letáků „Nádoba na bioodpad pro každého“ spolkového
sdružení pro ochranu přírody a životního prostředí BUND, které působí v každé spolkové zemi.
Politicky nezávislé sdružení BUND je uznáno spolkovým zákonem o ochraně přírody (BNatSchG).
V roce 2017 proběhla v Mnichově kampaň na třídění a zvýšení bioodpadu, která se zaměřila
na osvětu spojenou se zpracováním bioodpadu. Byl například zveřejněn konkrétní výstup, kdy
z 22 000 tun potravinářského a zahradního odpadu ročně zpracovala stanice na bioplyn 2 600
megawatt hodin (MWh) elektrické energie. 56
5.3

Rakousko

Jedním z nástrojů podpory jsou jednorázové ekologické tašky například na pečivo, ovoce nebo
zeleninu. Potraviny v nich vydrží déle a nakonec je lze použít jako prostředek pro sběr
separovaného kuchyňského odpadu, takže mohou být odděleně zlikvidovány společně
s organickým odpadem.57
Dalším nástrojem jsou plánované ekoznačky, jejichž cílem je snížit objem odpadu a snížit
množství netříděného odpadu určeného ke spalování. Obchody budou navíc muset měřit ztráty
potravin. Ekoznačka podnítí spotřebitele ke snižování objemu odpadu prostřednictvím jeho
třídění.58
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Potravinový odpad tvoří důležitou složku bioodpadu. Rakouské spolkové ministerstvo zemědělství,
lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství má uzavřenou smlouvu (Vereinbarung
2017-2030) s potravinářskými společnostmi a maloobchodními prodejci o postupném snižování
potravinového odpadu. Pakt je závazkem a důležitým krokem k dosažení cíle OSN snížit do roku
2030 potravinový odpad v maloobchodě na polovinu. Potraviny, které nelze prodat, ale jsou stále
jedlé, by měly být předány například organizacím sociální práce. V dalším kroku má být dohoda
dále rozšířena o plnění kritérií v oblasti potravinářského a zpracovatelského průmyslu.59
5.4

Slovinsko

Za účelem posílení motivace k třídění odpadu domácností existují různé akce. Jako příklad lze uvést
motivaci domácností k třídění odpadů založenou na slevě na poplatku za množství vytříděného
odpadu. Za každý kilogram tříděného odpadu, který byl setříděn separátně, získá domácnost jeden
bod. Při nasbírání 20 bodů získá 10% slevu z poplatků za měsíční svoz odpadu.60
Jako příklad lze uvést motivaci domácností k třídění odpadů založenou
5.5

Švédsko

Pro podporu recyklace vytvořila švédská vláda legislativu, která stanovuje, že recyklační centra
musí být umístěna do vzdálenosti 300 metrů od obytné zástavby. Dostupná vzdálenost
recyklačních zařízení motivuje občany ke správnému nakládání s odpadem.
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Anotace/Annotation
Analýza produkce a nakládání s bioodpady a související legislativy ve vybraných evropských zemích
Tato studie obsahuje informace o produkci a nakládání s bioodpady ve vybraných evropských
zemích (Belgie, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švédsko), a také informace o související
legislativě. Studie je zaměřena na třídění bioodpadu, jeho kompostování a následnou aplikaci
kompostu na zemědělskou půdu. Studie obsahuje také statistická data, infografiku a citace
právních předpisů.
bioodpad; oddělený sběr; kompostování; anaerobní digesce; komunální odpad; odpad; životní
prostředí; energetika; hnojivo; zemědělství; cirkulární ekonomika
Analysis of production and management of biowaste and related legislation in selected European
countries
This study provides information on production and management of biowaste in selected European
countries (Belgium, Germany, Austria, Slovenia and Sweden) as well as information on related
legislation. The study is focused on sorting of biowaste, its composting and subsequent application
of compost on agricultural land. The study also contains statistical data, infographics and citations
of legislation.
biowaste; separate collection; composting; anaerobic digestion; municipal waste; waste;
environment; energy; agriculture; fertilizers; circular economy
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