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Hospodářská krize se v minulém roce odrazila i v oblasti tříděného sběru odpadů. Trh s druhotnými surovinami se nyní postupně stabilizuje. 
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Ceny se, až na výjimky u některých druhů papíru a kovů, drží zhruba na polovině cen z počátku roku 2008. Pouze odpad upravený do podoby 
kvalitních druhotných surovin bylo možné i v době krize uplatnit ke konečnému využití. V únoru 2009 se zástupci Svazu měst a obcí ČR shodli s 
autorizovanou obalovou společností EKO-KOM a Hospodářskou komorou ČR na tzv. Stabilizačním programu. Jeho hlavním cílem bylo zachování 
rozsahu třídění odpadů v obcích a jeho následné přepracování na dotřiďovacích linkách. 
 
„Stabilizační program se ukázal jako velmi účinný nástroj k překonání negativních dopadů krize. I přes nepříznivé podmínky došlo mimo jiné k 
rozvoji technického vybavení obcí pro třídění odpadů,“ vysvětluje místopředseda SMO ČR Dan Jiránek.  Města a obce spolu s EKO-KOMem 
nakoupily více než 11 tisíc nových kontejnerů pro sběr papíru, plastů, skla a nápojových kartonů. Ke konci roku 2009 jich bylo na území ČR už 
189 tisíc, třídění odpadů bylo navíc ve všech krajích podporováno informačními kampaněmi. Jedno standardní sběrové místo se třemi 
kontejnery na sběr papíru, plastů a skla v současnosti připadá průměrně na 163 obyvatel. 
 
V roce 2009 byla výtěžnost tříděného sběru papíru, plastů, skla a nápojových kartonů 35,8 kg/obyvatel/rok, což je úroveň srovnatelná s rokem 
předcházejícím. Z krajů dopadly nejlépe hl. m. Praha (45,2 kg/obyvatel/rok), Plzeňský kraj (42,8 kg/obyvatel/rok) a Královéhradecký kraj (39,8 
kg/obyvatel/rok). Specificky na krizi cen druhotných surovin reagoval tok kovových odpadů, jejichž celkový objem klesl téměř o třetinu. Pokles 
byl způsoben především tím, že výkup kovů, jehož prostřednictvím je jejich sběr v drtivé většině realizován, byl v minulém roce z důvodu 
ochrany zdraví a majetku občanů legislativně omezen. 
 
Očekává se, že výkyvy poptávky i cen druhotných surovin se do budoucna mohou opakovat. „Na základě loňské zkušenosti bychom chtěli 
podpořit rozvoj systému třídění odpadů postaveného na spolupráci obcí a průmyslu s povinností zpětného odběru obalů, reprezentovaného 
autorizovanou obalovou společností. Této spolupráci, kterou považujeme za významné posílení stability komunálních systémů nakládání s 
odpady, bychom do budoucna chtěli dát i právní rámec např. v novém zákoně o odpadech“, uzavírá Dan Jiránek. 


