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Založena v roce 2019 provozovateli kompostáren

Účel sdružit co nejvíce provozovatelů pro:
 Předávání zkušeností a spolupráce
 Jednání se státní správou o legislativě, nastavení 

dotačních titulů a dalších pro obor důležitých aspektech
 Pořádání odborných akcí (semináře, exkurze, 

konference)

Kompostářská asociace, z.s.



 je aerobní proces, při němž se činností 
mikroorganismů a makroorganismů za přístupu 
vzduchu přeměňuje využitelný bioodpad na 
stabilizovaný výstup – kompost.

 Je to téměř 100% recyklace!!!

 V ČR dosud podceňovaný kompost se konečně 
dostává do širšího povědomí a začíná být žádanějším. 
Více než ekologické cítění to způsobuje zdražování 
průmyslových hnojiv, nedostatek rašeliny a avizované 
dotace na aplikaci kompostu na zemědělskou půdu.

Kompostování



Není stabilní trh s bioodpadem ani s kompostem, proto 
každá kompostárna je založena trochu na jiném základě, 
dají se hrubě rozdělit:

 Městské a obecní – dotované z rozpočtu OH obce
 Provozované odpadářskými společnostmi – založené na 
zpracování odpadů

 Zemědělské – provozované zemědělci, založené na výrobě 
kompostu pro zemědělskou výrobu

 S produkcí zahradnických hnojiv a substrátů – založené na 
produkci kvalitních produktů pro zahradnictví

 Pro zpracování kalů z ČOV
 Kombinace výše uvedených způsobů

Kompostárny v ČR



                            
● Postupně se po cca 8 letech bez dotací postupně tvoří trh – 
končí neprovozovatelné kompostárny a stabilizují se ty, které 
si našly svou cestu, stále je však obor poměrně těžko 
provozovatelný úplně bez dotací (např. obnova techniky, 
investice,...)

● Je poznat zvyšující se třídění bioodpadu v obcích – zavádění 
preciznějších systémů sběru (díky legislativě a dotacím)

● Zvyšuje se zájem o kompost a substráty

● Důležité je, jak se uchopí další dotační politika

Vývoj v oblasti kompostování



Dotace

V současné době je možné čerpat dotace z těchto 
titulů:

- „Hnědá úsporám“ - pořízení aplikační techniky 
pro kompost, v návaznosti na to i dovybavení 
kompostáren

- Aerobní zpracování kalů z ČOV – OPŽP – 4. výzva 
- dovybavení stávajících kompostáren



 Kompostárny jako provozy pro zpracování odpadů jsou 
přísně regulovány legislativou ze širokého spektra oborů 
(odpady, ochrana ovzduší, ochrana vod, zákon o 
hnojivech, veterinární zákon, hygiena, metrologie, 
obchodní právo, GDPR, bezpečnost práce, požární 
ochrana, riziko ekologické újmy, IPPC, …)

 Nejdůležitější je zákon o odpadech a jeho prováděcí 
vyhlášky. V roce 2021 vstoupila v platnost nová vyhláška o 
podrobnostech nakládání s odpady, která mění a zpřísňuje 
řadu záležitostí kolem provozování kompostáren.

Legislativa a provoz



 Pro mnohé provozovatele to bude znamenat nové 
investice a také zvýšení provozních nákladů (zabezpečení 
nových ploch pro kompostování, nová zařízení pro 
monitoring, náročnější technologické procesy, 
technologické dovybavení, administrativní procesy, …)

 Ačkoliv jsme se jako asociace do procesu schvalování 
aktivně zapojili, nebyly dostatečně vyslyšeny praktické 
připomínky a pro obor to bude znamenat další zbytečnou 
zátěž navíc. Při podpoře ekologických oborů by se mělo 
více myslet (kromě dotací) na podporu nekomplikováním 
provozu!!!

Legislativa a provoz



Děkuji za pozornost!

Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.
tel. 602723849
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