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Přehled legislativních vlivů
Kde je nutná příprava?



Přehled legislativních vlivů
Kde je nutná příprava?

▪ Přechod k cirkulárnímu hospodářství

▪ Zvyšování účinnosti

▪ Snižování uhlíkové stopy

▪ Snižování emisí



Přehled legislativních vlivů
Donucovací prostředky

▪ Evropská taxonomie

▪ EU ETS

▪ Whole life carbon

▪ Uhlíková daň



▪Definuje seznam environmentálně 

udržitelných hospodářských činností = 

které jsou podporovány

▪Podmiňuje dotace

▪Podmiňuje finanční nástroje

Evropská taxonomie
Co to ovlivňuje?



Evropská taxonomie
Od kdy?



▪ Opatření proti změně klimatu

▪ Opatření pro přizpůsobení se změně klimatu

▪ Udržitelné hospodaření s vodou a vodními zdroji

▪ Přechod na cirkulární hospodářství, předcházení vzniku 

odpadu a recyklaci

▪ Předcházení vzniku a řízení znečištění

▪ Ochrana zdravých ekosystémů

Primární

Sekundární

Evropská taxonomie
6 cílů



▪Činnosti, které snižují dopad na změnu klimatu nebo 

napomáhají adaptaci nesmí být aplikovány na úkor ostatních 

kritérií = Primární cíle nesmí ohrozit sekundární cíle

▪Musí být ctěna lidská práva (rovnost ohodnocování, rovné 

podmínky…)

Evropská taxonomie
Do not significant harm



Evropská taxonomie
Jak postupuje proces?



▪ Činnost podporuje maximální třídění odpadu a umožňuje/nebrání 

dosažení cílů do roku 2035 pro KO ve výši nejméně 65% recyklace

▪ Je prováděna separace odpadu za účelem recyklace.

▪ Posuzují se řešení pro zachycování a využití uhlíku nebo skladování 

nebo jiná opatření k dekarbonizaci procesu s ohledem na jejich 

proveditelnost.

Evropská taxonomie
Co to znamená pro ZEVO?



▪ Zahrnutí spalování komunálního odpadu od 1. ledna 2028, kterému bude předcházet posouzení 

dopadů provedené do 31. prosince 2025, případně doplněné legislativním návrhem, který zabrání 

jakýmkoli rozsáhlým odklonům směrem ke skládkám a vývozu do třetích zemí.

▪ (13c) Posoudit potenciální dopady zahrnutí spalování komunálního odpadu do EU ETS s ohledem na 

dosažení oběhového hospodářství, podporu recyklace, opětovného použití a opravy výrobků a 

zároveň přispět k dekarbonizaci celého řetězce nakládání s odpady a širšího hospodářství by mělo být 

do 31. prosince 2025 provedeno rozsáhlé posouzení dopadů s cílem zvážit nejlepší možnost a 

porovnat řešení EU ETS a ESR. Po tomto posouzení dopadů bude případně následovat příslušný 

legislativní návrh na další přizpůsobení EU ETS.

EU ETS
Dlouhodobý vývoj



EU ETS
Rozřazení CO2

Spalování

Zplyňování

Plazmatické zplyňování

Pyrolýza

Torefikace

Katalytická depolymerace

Termická mineralizace

Termické zpracování 
odpadu



EU ETS
Rozřazení CO2

Termické zpracování 
odpadu (povolení k 
nakládání s odpady)

Spoluspalování
odpadu (mimo režim 
odpadu = výrobek)

ODPAD

ODPAD

BIOMASA

x t CO2

y t CO2

0 t CO2 pro KO a NO
x t CO2 pro jiné odpady

Hodné CO2 -> 0 t CO2

Zlé CO2 -> y - hodné t CO2





▪Nově realizované stavby od roku 2030 provozně neutrální

▪Od roku 2030 snížení „vloženého“ uhlíku o 40 % proti roku 2005

▪Od roku 2050 provozně i stavebně neutrální

Whole life carbon
Cíle



Whole life carbon
Rozsah hodnocení



Uhlíková daň
První vlaštovky

▪Cement

▪ Železo a ocel

▪Hliník

▪Hnojiva

▪Energie



Co z toho všeho plyne pro ZEVO?
Shrnutí

Dotřídění vstupu

Využití komínové 
ztráty (ORC / TČ)

Záchyt a využití 
CO2 Kompenzační 

metody CO2

Vodík / Plazma

Materiál se 
zeleným pasem 

Nové metody čištění 
spalin pro výrobu 

surovin z emisí



Závěr

▪ Vyšší složitost

▪ Vyšší cena

▪ Větší administrativa

Ale stále tam patří!



Děkuji za pozornost!

Ing. Jan Krišpín, krispin@evecobrno.cz


