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Výsledky systému EKO-KOM za rok 2013 

Ing. Lukáš Grolmus 
EKO-KOM, a.s. 
 
Výsledky systému EKO-KOM za rok 2013 ukazují další postupný nárůst v množství vytříděného 
odpadu a ochoty občanů své odpady třídit.  
Zatímco před deseti lety třídilo pouze 66% obyvatel ČR, v roce 2013 už odpady aktivně třídilo 71% 
občanů. Za posledních pět let se také zvýšilo množství vytříděného odpadu na občana za rok. V roce 
2008 vytřídil v průměru každý z nás zhruba 36 kg plastů, skla, nápojových kartonů a papíru, v roce 
2013 to bylo již o čtyři kilogramy více.  
 
Za zmínku také stojí další pozitivní ukazatel. Ve spolupráci s průmyslem a obcemi, které jsou 
nezbytnými partnery fungujícího systému tříděného sběru v ČR, se za posledních deset let podařilo 
zajistit využití pro takové množství odpadů, jaké je v prostorovém vyjádření větší než polovina hory 
Říp. Z toho vyplývá, že díky třídění odpadů se tak nemuselo zbytečně zaskládkovat výše zmíněné 
množství odpadu, které naopak bylo zrecyklováno a následně využito.  
 
Velkou zásluhu na dosahovaných výsledcích má také každoročně se rozrůstající sběrná síť nádob na 
sběr tříděného odpadu.  Zatímco na konci roku 2005 bylo k dispozici 128 749 barevných kontejnerů, 
v roce 2013 už mohli občané třídit do více než 241 000 nádob. Díky tomu se průměrná docházková 
vzdálenost k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad dále snížila na pouhých 101 metrů.  
 
Systém EKO-KOM zajistil v roce 2013 recyklaci pro 635.892 t obalových odpadů. EKO-KOM tak 
zajistil recyklaci pro 72% všech vyprodukovaných nevratných obalů, čímž splnil zákonné podmínky za 
svých 20.233 klientů, ale také významným způsobem přispěl k ochraně životního prostředí. 
 
Do systému je aktuálně zapojeno 6.057 obcí, ve kterých žije zhruba 10,5 milionů obyvatel, to 
znamená 99% populace ČR. Postupně se zvyšující účast obyvatel a narůstající množství vytříděného 
odpadu také ukazuje, že systém třídění je pro občany dostatečně dostupný, srozumitelný a pohodlný. 
 
Třídění a recyklace odpadů má bezesporu velmi pozitivní dopad na životní prostředí. Tříděním a 
recyklací odpadů se podařilo v roce 2013 snížit produkci skleníkových plynů o 1.176.339 tun CO2 ekv. 
Díky recyklaci vytříděných odpadů se uspořilo 27.953.183 GJ energie, což je například půlroční 
produkce jaderné elektrárny Temelín. Tolik energie v průměru za rok spotřebuje více než 310 tis. 
domácností, tedy zhruba celý jeden kraj. Díky třídění a recyklaci papíru se ročně nemusí zbytečně 
pokácet skoro 2 miliony stromů a zachrání se až 23km

2
 přírody. 

 
Současně nastavený systém tříděného sběru odpadů v ČR je efektivní a stabilní. Také v evropském 
měřítku si vede Česká republika velmi dobře. V celkové míře recyklace obalového odpadu jsme na 
čtvrtém místě, v recyklaci plastových obalů jsme dle posledních dostupných dat Eurostatu ve srovnání 
s ostatními evropskými zeměmi dokonce druzí. V České republice je nastaven transparentní a 
efektivní systém, který patří v Evropě mezi špičku, a to jak v rámci dosahované recyklace obalového 
odpadu, tak v rámci finančních nákladů vynaložených na třídění a recyklaci na občana za rok. Těchto 
dobrých výsledků na poli tříděného sběru v ČR se podařilo v rámci systému EKO-KOM dosáhnout 
především díky aktivní spolupráci českého průmyslu s obcemi, které jsou v celém systému nakládání 
s odpady klíčovými partnery.  
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Hlavní priority dalšího vývoje odpadového hospodářství ČR 
Ministerstva životního prostředí 

Jaromír Manhart a Jan Maršák 
Odbor odpadů, Ministerstvo životního prostředí 
Jaromir.Manhart@mzp.cz, Jan.Marsak@mzp.cz 
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Trendy vývoje v oblasti komunálního odpadu očima 
statistiky 

Ing. Jiří Hrbek 
Ing. Miroslava Veselá 
Český statistický úřad 
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Projekt SMO na podporu meziobecní spolupráce v ČR 

Jaromír Jech 
Svaz měst a obcí ČR 
e-mail: jech@smocr.cz 
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Aktivity Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí 

Ing. Terezie Pačesová, projektová manažerka  
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO) 

 
ÚVOD 
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (dále také „IURMO“ či „Institut“) poskytuje již čtvrtým 
rokem odborného zázemí pro prosazování a obhajování potřeb měst a obcí. Obdobné odborné 
instituty vytvářející odborné zázemí pro města a obce fungují v zahraničí již řadu let (např. 
Švýcarským svazem měst obcí založený Fachinstitut Kommunale Infrastruktur – Odborný institut pro 
otázky komunální infrastruktury). IURMO je obecně prospěšná společnost založená Svazem měst a 
obcí České republiky (dále také „SMO ČR“ či „Svaz“) poskytující služby ve formě zpracování 
odborných analýz, posudků, studií a jiných materiálů z oblasti veřejné správy a samosprávy. Další 
stěžejní aktivitou Institutu je vzdělávací činnost. Posláním IURMO je také vytvářet podmínky pro 
spolupráci mezi subjekty a institucemi působícími ve veřejné správě a veřejném sektoru, mezi 
veřejnou správou a soukromým sektorem, mezi místní samosprávou a odbornými subjekty, jejichž 
činnost se vztahuje k výkonu veřejné správy a jejímu rozvoji, zejména na místní úrovni. V souladu se 
svým účelem poskytuje IURMO služby napříč oblastmi rozvoje měst a obcí, konkrétně se jedná o 
oblast životního prostředí (vč. odpadového hospodářství), druhotných surovin, energetiky, sociálního 
začleňování či specifických právních otázek. Konkrétní témata iniciují členové správní rady IURMO, 
odborné komise SMO ČR, jednotlivá města a obce či spolupracující subjekty veřejné či odborné sféry. 
Hlavní činností IURMO jsou neziskové aktivity realizované ve formě grantů z dotačních titulů 
zaměřených na neziskovou sféru. V tzv. doplňkové činnosti Institut provádí zakázky vypisované 
ministerstvy, kraji, městy či obci, či dalšími subjekty. IURMO realizuje projekty a zakázky s týmem 
externích spolupracovníků, kteří jsou oslovováni na základě doporučení Svazu, především pak jeho 
odborných komisí, členů správní rady IURMO či dalších subjektů s důrazem na vysoké odborné 
znalosti a zkušenosti v dané problematice.  
 
PROJEKTY Z OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 
Projekty z oblasti odpadového hospodářství tvoří doposud nejvýznamnější aktivity IURMO. Činnosti se 
zaměřují především na implementaci základních strategických směrů a předpokladů vyplývajících ze 
Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR vypracované Svazem ve spolupráci 
s Asociací krajů ČR. Jednalo se např. o spolupráci na studiích k integrovaným systémům nakládání 
s odpady Plzeňského, Středočeského či Olomouckého kraje či studie „Optimalizace odpadového 
hospodářství pro 10 obcí v Libereckém kraji“, „Studie - překládací stanice odpadů ve Středočeském 
kraji“.   
 
Mezi nejvýznamnější projekty v oblasti odpadového hospodářství patří:  
 
Projekt - Podpora sdružování obcí a měst za účelem výkonu vybraných činností v rámci ISNO: 

- projekt analyzoval možná právní řešení, která by mohla být využita k zajištění provozu 
některých částí integrovaného systému nakládání s odpady; 

- projekt vyhodnotil za nejvhodnější právní formy dobrovolný svazek obcí nebo kapitálové 
obchodní společnosti (s.r.o. či a.s.); 

- pro vyjmenované nejvhodnější právní formy byla zpracování příručka poskytující povinnosti a 
náležitosti spojené se založením a činností DOS, s.r.o. či a.s. 

 
Projekt - Komunikační strategie regionálních integrovaných systémů nakládání s odpady 

- zpracovaná příručka poskytuje zástupcům samosprávy obcí i krajů základní návod, jak 
efektivně a účelně komunikovat téma koncepce integrovaných systémů nakládání s odpady, 
resp. zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO) s veřejností a ostatními 
zainteresovanými stranami; 

- příručka přináší základní informace nutné pro přípravu komunikační strategie, včetně výběru 
vhodných komunikačních kanálů a návrhu efektivní formy komunikace. 

 
Projekt - Řešení zpětného odběru vyřazených elektrozařízení v malých obcích 

- studie zmapovala aktuální situaci řešení zpětného odběru vysloužilých elektrospotřebičů 
v obcích velikostní kategorie do 2 000 obyvatel; 
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- studie identifikovala možnosti zlepšení systému a stanovila několik doporučení pro další rozvoj 
systému. 

 
Projekt - Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady v obcích ČR (2012, 
aktualizace 2013, 2014) 

- cílem prováděného hodnocení je poskytnout obcím pravidelné porovnání nákladů a výkonů v 
hlavních procesech odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému 
vývoji nákladů komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s 
odpady na úrovni obcí; 

- IURMO a SMO ČR chce s touto službou obcím pokračovat i v dalších letech a postupně 
rozšiřovat jednotlivé hodnotící ukazatele.  

 
Projekt - Podpora provádění efektivnějších kontrol zařízení k výkupu odpadů  

- IURMO ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, Správou železniční dopravní cesty, 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou 
obchodní inspekcí zpracoval podklady pro potřeby kontrol výkupen; 

- jednalo se o Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách kovů (obsahuje 
fotografie a popis nejčastěji kradeného obecního majetku či silniční/dálniční a železniční 
součásti, dále také části vysloužilých elektrospotřebičů) a Metodiku k provádění kontrol 
zařízení ke sběru a výkupu kovů z pozice měst a obcí (reflektuje nový kontrolní řád platný od 
1. 1. 2014); 

- Katalog ve výši 2tis kusů obdržela Policie ČR, další ČIŽP a KÚ. Oba dva materiály jsou 
v letošním roce distribuovány v rámci seminářů v jednotlivých krajích především na obce 
s rozšířenou působností; 

- krajské semináře za účasti KÚ, Policie ČR, ČIŽP, ČOI a ORP chtějí přispět k efektivnější 
spolupráci těchto subjektů jak při kontrolách výkupen.  
 

Projekt -  Doporučení vhodných způsobů sběru komunálních kovových odpadů pro různé 
velikostní skupiny obcí ČR 

- projekt reflektuje požadavek Evropské unie na poskytnutí možnosti odděleného sběru pro 
kovové odpady;  

- cílem projektu je porovnání účinnosti jednotlivých způsobů sběru kovů, vyhodnocení skladby 
sbíraných kovových odpadů v jednotlivých způsobech sběru.  

 
ZÁVĚREM 
V odpadovém hospodářství plánuje IURMO rozšířit aktivity na konkrétní činnosti pro samotná města a 
obce jako např. optimalizace nakládání s odpady v obci/městě/svazku, plány odpadového 
hospodářství, zpracování strategických a odborných studií, organizaci vzdělávacích aktivit. Detailní 
informace a především výstupy jednotlivých projektů jsou uveřejňovány na webových stránkách 
IURMO, tj. www.institut-urmo.cz.  

http://www.institut-urmo.cz/
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Řešení a plnění Směrnice o obalech v Evropské Unii 

Johan Goossens 

EXPRA, www.expra.eu 
 

EPR pro obalový průmysl v Evropě 
Poznatky a příklady nejlepší praxe 
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Praktické zkušenosti z Německa 

Günter Langer 
Mnichov, SRN guenther.langer@muenchen.de 
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Hospodaření s obalovým odpadem ve Slovinsku 

Igor Petek  
Ljublana, Slovinsko 
Igor.Petek@snaga.si 
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Systém separovaného zberu v meste Dubnica nad Váhom  

Mgr. Ivana Tepličková 
Oddelenie výstavby, územného plánu a životného prostredia, MsÚ Dubnica nad Váhom 
Kontakt: +421 907 728 312, ivana.teplickova@dubnica.eu 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE:                                 DUBNICA NAD VÁHOM  

Separovaný zber prebieha od: 1 992 
Rozloha: 4 914 ha 

Štruktúra zástavby: 
prevažne mestský typ zástavby s KBV,              
okrajovo mestské časti s charakterom vidieka    

Počet obyvateľov: 24 550 
Počet domácností: 8 468, z toho v IBV  1 199 a v KBV  7 269 
Ročná produkcia komunálneho odpadu                                 
za 2013 celkom: 

9 396 ton  

Ročná produkcia komunálneho odpadu                          
za 2013 na obyvateľa: 

383 kg/obyv./rok  

Ročná produkcia vyseparovaného 
a zhodnoteného komunálneho odpadu za 2013 
celkom: 

3 836 ton, 2 654 ton bez bioodpadu 

Ročná produkcia vyseparovaného 
a zhodnoteného  komunálneho odpadu za 2013 
na obyvateľa: 

157 kg/obyv./rok,  
108 kg/obyv./rok bez bioodpadu 

 

1. SYSTÉM SEPAROVANÉHO ZBERU ODPADOV NA ÚZEMÍ MESTA                                      
V meste Dubnica nad Váhom sa začalo so separáciou odpadu približne v roku 1992, zásluhou nie len 
Dubnickej environmentálnej skupiny, ale aj viacerých zástupcov mesta, ktorí považovali ochranu 
životného prostredia za jednu zo svojich priorít. Vďaka im, aj postojom súčasného vedenia sa mesto 
zaradilo k prvým mestám na Slovensku v ktorých rozbehli triedenie komunálneho odpadu 
a v súčasnosti patrí medzi najúspešnejšie v tejto oblasti. Postupne sa zvyšovala   celková miera 
zhodnotenia odpadov a účinnosť triedeného zberu v roku 2013 už po 2. krát v histórii prekonala 
úroveň 40% a dosiahla účinnosť 40,8%. 
 
Zber a zvoz zmesového i separovaného komunálneho odpadu zabezpečujú od roku 2008 Technické 
služby mesta, s.r.o., ktoré sú 100%-nou dcérskou spoločnosťou mesta. V uvedenom roku sa vedenie 
mesta rozhodlo nepredĺžiť zmluvu so súkromnou spoločnosťou a zverilo nakladanie s odpadmi práve 
Technickým službám mesta. Tie prevádzkujú aj zberný dvor a mestské kompostoviská. Táto zmena si 
však vyžiadala investíciu z úverových zdrojov na nákup techniky, vozidiel, kontajnerového parku, 
dotrieďovacej linky, lisov a iného vybavenia Strediska triedeného zberu, vo výške cca 950 tis.€. 
 
Na území mesta Dubnica nad Váhom sa zber zmesového komunálneho odpadu KO realizuje formou 
kontajnerovo-intervalového množstvového zberu a formou vrecového množstvového zberu 
u podnikateľských subjektov.  
 
V praxi to znamená, že každý pôvodca komunálnych odpadov si môže vybrať na zber zmesových 
komunálnych odpadov zbernú nádobu alebo vrece podľa veľkosti ich objemu a stanoviť si interval 
zberu odpadu spomedzi ponúknutých možností.  
 
Pri separovanom zbere odpadov uvedené možnosti výberu nádob, vriec a intervalu zberu nie sú 
možné. Obyvatelia sa prispôsobujú stanovenému systému zberu vyseparovaných zložiek odpadov 
nasledovne:   

a) papier a lepenka zbierajú do modrej zbernej nádoby a modrého zberného vreca určených na 
zber papiera a na Zbernom dvore,  

b) plasty zbierajú do žltej zbernej nádoby a žltého zberného vreca určených na zber plastov  
a na Zbernom dvore, 

c) sklo (biele a farebné) zbierajú do zelenej a bielej zbernej nádoby a do špeciálneho vreca  
určených na zber skla a na Zbernom dvore, 

d) kovy zbierajú do červenej zbernej nádoby a do čierneho vreca určených na zber kovov a na 
Zbernom dvore,   

mailto:ivana.teplickova@dubnica.eu
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e) šatstvo a textílie zbierajú do  zbernej nádoby na textil alebo môžu odniesť na Zberný dvor, 
prípadne odovzdať na charitatívne účely, 

f)     kompozitné obaly zbierajú do červenej zbernej nádoby a do čierneho vreca určených na 
zber kovov a na Zbernom dvore, prípadne môžu odovzdať do základných škôl, 

g) biologicky rozložiteľné odpady zo zelene môžu odovzdať na mestskom kompostovisku. 
Konáre z orezaných stromov a vianočné stromčeky zviazané do balíkov sú zbierané zo stano-
víšť zberných nádob na zmesový komunálny odpad počas zberu objemného odpadu,  

h) batérie požiadavku na odvoz treba nahlásiť na Technické služby mesta, odniesť do špeciálnej 
zbernej nádoby vo vybraných obchodoch alebo odviezť na Zberný dvor, 

i)    akumulátory požiadavku na odvoz treba nahlásiť na Technické služby mesta, odviezť na 
Zberný dvor, prípadne odovzdať do špeciálnych nádob na čerpacích staniciach pohonných 
hmôt,   

j)    žiarivky, odpadové oleje, lepidlá, rozpúšťadlá, farby, kyseliny, pesticídy, detergenty 
a iné odpady alebo obaly s obsahom škodlivín požiadavku na odvoz treba nahlásiť na 
Technické služby mesta alebo odniesť na Zberný dvor,  

k) elektroodpady požiadavku na odvoz treba nahlásiť na Technické služby mesta alebo odniesť 
na Zberný dvor, prípadne môžu ich odniesť na miesta spätného odberu elektrozariadení, 

l)    opotrebované pneumatiky požiadavku na odvoz treba nahlásiť na Technické služby mesta 
alebo môžu odniesť na Zberný dvor,  

m) zemina a kamenivo môžu odniesť na Zberný dvor, 
n) jedlý olej môžu odovzdať v PET fľašiach prostredníctvom základných škôl, rodinné domy pri 

zbere kovov a kompozitných obalov v zmysle Kalendára zberu triedeného odpadu alebo odo-
vzdať na Zberný dvor, 

o) BRKO – kuchynské a reštauračné odpady zberáme na ZŠ s MŠ, pripravený je od januára 
tohto roku aj zber na IBV,  v súčasnosti   prebiehajú rokovania s odberateľom BRKO, nakoľko 
do dnešného obdobia nemáme doriešený odber tohto odpadu. 

 
Do triedenia komunálneho odpadu sú zapojení všetci občania. Separovaný zber odpadov je zavedený 
na celom území mesta Dubnica nad Váhom, vo všetkých bytových aj rodinných domoch. Každý 
obyvateľ má umiestnenú zbernú nádobu na separovaný zber v dostatočnej vzdialenosti od svojho 
bydliska v prípade komplexnej bytovej zástavby a každý obyvateľ v individuálnej bytovej zástavbe má 
možnosť odovzdať vyseparované zložky odpadov v rámci vrecového zberu. 
 
Hustota obyvateľov na 1ks kontajnera na separovaný odpad je nasledovná: 

- na papier 160 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 1 100l          (122ks) 
- na plasty 139 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 1 100l           (140ks) 
- na sklo biele 276 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 2 500l      (89ks) 
- na sklo farebné 276 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 2 500l  (89ks) 
- na kovy+ kompozity 182 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom 1 100l (107ks) 
- na textil 982 obyvateľov na 1ks kontajnera s objemom cca 2 000l        (25ks) 

 
Systém a intervaly separovaného zberu v komplexnej bytovej zástavbe (t. z. v bytových domoch 
a panelákoch) a v individuálnej bytovej výstavbe sú uvedené v Kalendári triedeného zberu pre daný 
rok. Tento je verejne prístupný a každá domácnosť ho dostane pred začatím nového kalendárneho 
roka. 
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2. ZBERNÝ DVOR 
Na území mesta Dubnica nad Váhom je prevádzkovaný od roku 2003 Zberný dvor. Maximálna 
vzdialenosť na Zberný dvor v rámci mesta je 2,5km. Z mestskej časti Prejta je to až 6,5km. Zberný 
dvor je súčasťou Strediska triedeného zberu, kde sú dotrieďované a lisované vyseparované zbierané 
zložky komunálnych odpadov. Slúži výlučne pre pôvodcov odpadov / obyvateľov z Dubnice nad 
Váhom. Na Zberný dvor je možné doniesť vytriedený odpad bezplatne, podmienkou je preukázanie  
trvalého bydliska.  
 
Zberný dvor je členený na: 

- vonkajší dvor s veľkoobjemovými kontajnermi s objemom 5m3 v počte spolu 15ks (podľa         
komodít), 

- hala, kde prebieha dotrieďovanie vybraných druhov odpadov, 
- súčasťou uvedenej haly je i sklad nebezpečného odpadu,  
- sklad elektroodpadov z domácností a textilu. 
-  

Technika, ktorá sa nachádza na Zbernom dvore, je nasledovná: 
- dotrieďovacia linka,  
- 2 balíkovacie lisy,  
- vyklápač 1 100 l kontajnerov a  
- vysokozdvižný vozík. 

 
Otvorený je 6 dní v týždni, v pondelok až piatok od 6:00 do 18:00 hod a v sobotu od 7:00 do 18:00 
hod. Vykládku dovezených surovín a odpadov vykonáva obyvateľ/pôvodca na základe  
pokynov obsluhy Zberného dvora.  V roku 2013 prešlo Zberným dvorom 2.757 t, t.j. 29,3 % z celkovej 
produkcie odpadov. Vyššie uvádzané základné komodity sú dotrieďované na ďalšie podkategórie 
odpadov, za rok 2013 ich bolo cca 65. Napríklad plasty sú dotrieďované na 16 ďalších  druhov (podľa 
farieb, objemné plasty, PP+PET viazacie pásky, nepriehľadné ap.) O takto vytriedené plasty je 
u odberateľov podstatne väčší záujem. 
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3. VYHODNOTENIE NAKLADANIA S ODPADMI ZA ROKY 2004 – 2013 
  Tab.č.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Množstvá komunálnych odpadov vznikajúcich na území mesta Dubnica nad Váhom (podrobne 
uvedené v tabuľke č. 1) mali do roku 2008 výraznejšie stúpajúci a  od roku 2008 premenlivý charakter. 
Najvýznamnejšou mierou sa na premenlivosti  podpísali drobné stavebné odpady, ktorých produkcia 
sa medziročne zvyšovala, za posledný rok až o 27%. Veľkým pozitívom je však skutočnosť, že sa 
medziročne zvyšovala miera zhodnotenia odpadov. Účinnosť separácie a zhodnotenia odpadov 
v meste v roku 2010 prvýkrát prekonala úroveň 30% (35,3%) a už v roku 2011 účinnosť separovaného 
zberu prekonala hranicu 40% (41%).  K takémuto výraznému nárastu prispelo dokúpenie potrebnej 
techniky, nákup vozidla na separované zložky z prostriedkov Recyklačného fondu a postupné 
rozmiestňovanie kontajnerov na nové komodity, napr. kovy a kompozitné obaly. Začalo sa taktiež so  
separáciou a zhodnocovaním objemných odpadov dreveného charakteru.  Nemalou mierou 
k takémuto výsledku prispela aj výraznejšia osvetová kampaň medzi občanmi a na školách.  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Zneškodnené 5 831 5 773 6 459 6 865 6 871 6 526 6 393 5 779 5 747 5 560

Zhodnotené 1 020 2 227 1 894 2 434 2 423 2 711 3 497 4 023 3 603 3 836

Celkom komunálne odpady 6 851 8 000 8 353 9 299 9 294 9 237 9 891 9 802 9 350 9 396

Zmesový komunálny odpad 4718 4627 4566 4664 5090 4838 4704 4507 4542 4327

Zmiešané stavebné odpady 468 758 895 768 569 613 425 396 557

Objemný odpad 855 449 717 1103 870 886 904 736 601 423

Ostatné zneškodnené 258 229 418 203 143 232 171 111 208 252

Zneškodnené celkom 5 831 5 773 6 459 6 865 6 871 6 526 6 393 5 779 5 747 5 560

Miera zneškodnenia (%) 85,1% 72,2% 77,3% 73,8% 73,9% 70,6% 64,6% 59,0% 61,5% 59,2%

Papier a lepenka 275 337 431 549 482 621 651 745 733 642

Plasty 60 85 81 93 146 125 119 140 191 187

Sklo 101 144 214 238 270 273 280 342 333 341

Drobný stavebný odpad 0 0 0 0 367 527 712 706 785 943

Objemný odpad 0 0 353 0 0 0 6 186 249 309

Bioodpady zo zelene 564 1617 723 1475 1068 1012 1585 1740 1105 1209

Elektroodpady 7 19 33 30 39 59 59 74 82 82

Kovy 5 4 13 16 22 38 35 33 31 34

Šatstvo a textílie 0 0 18 15 14 23 30 25 46 35

Kompozitné obaly 0 6 10 9 5 12 3 12 17 20

Opotreb. pneumatiky a guma 0 2 10 5 7 13 11 14 27 29

Batérie a akumulátory 6 7 7 4 2 5 3 2 1 2

Jedlé oleje a tuky 1

Nebezpečné odpady * 1 5 0 1 1 3 3 3 3 3

Zhodnotené celkom 1 020 2 227 1 894 2 434 2 423 2 711 3 497 4 023 3 603 3 836

Miera zhodnotenia (%) 14,9% 27,8% 22,7% 26,2% 26,1% 29,4% 35,4% 41,0% 38,5% 40,8%

* - okrem nebezpečných odpadov z elektroodpadov a batérií a akumulátorov
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 Tab.č.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Najvýznamnejším zhodnocovaným odpadom sú biologicky rozložiteľné odpady z údržby  
mestskej zelene a zo záhrad rodinných domov, ktoré sú kompostované na mestskom kompostovisku. 
Podiel týchto odpadov medzi zhodnotenými odpadmi je 31,5%. Druhým najviac zhodnocovaným 
odpadom sú drobné stavebné odpady (DSO). Ich podiel na zhodnocovaní je viac ako  24,5%. Tretím 
najviac zhodnocovaným odpadom je papier a lepenka, ktorý predstavuje podiel 16,7%. Nasleduje sklo 
8,8%, objemný odpad 8,0% a plasty s podielom 4,8%. 
 
4. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY            
v roku 2014 
Od roku 2005 je v meste Dubnica nad Váhom zavedený množstvový zber komunálneho odpadu: 
kontajnerovo-intervalový. Výška poplatku závisí od objemu nádoby, počtu nádob a intervalu zberu. 
Na zber komunálneho odpadu slúžia nasledovné druhy zberných vriec resp. nádob: 
- 15l vrece, 30l vrece a 70l vrece 
- 60l zberná nádoba, 120l zberná nádoba a 1 100l zberná nádoba 
- VOK 7m

3 
 

► Štruktúra poplatku pre platiteľa prípadne poplatníka tohto poplatku zapojeného do kontajnerovo-
intervalového množstvového zberu je uvedená v prílohe č. 1 VZN č.  11/2012 - Cenník poplat-
kov. 

► Sadzba poplatku pre zberné nádoby s objemom 1 100 litrov alebo 7 m³ je  0,0137 eura za je-
den  liter komunálnych odpadov  okrem elektroodpadov a biologicky rozložiteľného kuchyn-
ského a reštauračného odpadu a drobných stavebných odpadov (ďalej len „KO“). 

► Sadzba poplatku pre zberné nádoby s objemom 60 a 120 litrov je 0,0266 eura za jeden liter 
KO. 
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► Sadzba poplatku pre zberné vrecia je 0,0286 eura za jeden liter KO. 
► Výška poplatku pre platiteľa prípadne poplatníka sa odvíja od cenníka v závislosti na  počte 

a type užívaných zberných nádob alebo zberných vriec na KO danou nehnuteľnosťou 
a intervalu ich zberu, pri bytových domoch alikvotne na počet poplatníkov. Občania platia  len za 
zberné nádoby, poprípade zberné vrecia na zmesový komunálny odpad (tzv. smeti). Náklady na 
zber vytriedených surovín nie sú  započítané vo poplatku za odpady.  Náklady na triedený zber 
sú pokryté z troch druhov príjmov mesta : 

o príjem za odpredaj druhotných surovín 
o príjem z Recyklačného fondu 
o  príjem z Envipaku 
o príjem z poplatku za uloženie odpadov na skládku 

Uvedené  príjmy pokrývajú taktiež výdavky na rozvoj odpadovej infraštruktúry mesta. 
 

Poplatky za komunálne a drobné stavebné odpady sa pohybujú v závislosti od miery separácie 
v rozmedzí od 17€ - 43€, priemerná hodnota je 27,12€. 
  
Aj keď náklady na separovanie odpadu pri súčasnej miere zhodnotenia stúpajú a prímy nevykazujú 
hodnoty predchádzajúcich rokov, vedenie mesta k výraznejšiemu zvýšeniu poplatkov nepristúpilo. Sú 
obavy, že ešte väčšie zvýšenie poplatkov by mohlo niektorých občanov  odradiť od triedenia, ale 
v prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s vývojom ekonomiky Slovenska, budeme musieť pristúpiť 
aj k takémuto nepopulárnemu  kroku.  
 
Reforma podpory triedeného zberu odpadov 
Ekonomike mesta a systému triedeného zberu, by výrazne pomohla reforma systému priamej 
finančnej podpory triedeného zberu a zavedenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Podľa 
nášho názoru je nevyhnutné vyriešiť navýšenie finančných prostriedkov v systéme podpory triedeného 
zberu, aby mestá neboli závislé od výšky výkupných cien druhotných surovín a preto podporujeme 
princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, tak ako je navrhovaná v pripravovanom novom zákone 
o odpadoch. Dôležite je, aby  sa rozšírená zodpovednosť výrobcov vzťahovala na celkové množstvá 
vytriedených odpadov (obalov) v mestách a obciach a aby jej základom bol priamy vzťah medzi 
mestami/ obcami a výrobcami zastúpenými Organizáciami zodpovednosti výrobcov. 
 
Legislatíva by mala uľahčiť mestám a obciam prístup k finančným prostriedkom od výrobcov 
a dovozcov, aby tieto nemuseli na triedený zber doplácať z vlastného rozpočtu, alebo zvyšovať 
miestne poplatky.  Inak bude ohrozené splnenie cieľa stanoveného v rámcovej smernici o odpadoch. 
 
5. VÝDAVKY A PRÍJMY MESTA V PODPROGRAME ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO ZA  rok 2013 
 

 
Príjmy v €   Výdavky € 

Recfond 33 642,00 zber odpadu 891 507,52 € 

Envipak 10 799,00 z toho triedenie odpadu 215 732,46 € 

TSM Dca 73 682,00 investičné náklady     53 820,00 € 

skládka Luštek 0 
  

skládka Lieskovec 72 500,00     

         predpísané poplatky  
   819 748,99€        vybrané (aj 

nedoplatky za r. 2011,2012) 
798 784,41     

Príjmy 989 407,41   945 327,52 € 
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Tab.č.3 
Náklady na separovaný zber vybratých komodít za rok 2011 (účinnosť zhodnotenie 41%) 

 

Druh odpadu 
Zberané 

množstvo (t) 
rok 2011 

Zberané množstvo 
(kg) na obyvateľa 

rok 2011 

Náklady na 
separovaný zber 

rok 2011 v € 

Náklady na 
separovaný zber 
na obyvateľa rok 

2011 v € 

Papier a lepenka 745,261 29,837 75 345,98 3,016 

Plasty 140,361 5,619 29 195,62 1,168 

Textil 25,260 1,011 3 505,88 0,140 

Kovy 33,322 1,334 2 504,24 0,100 

Sklo 341,820 13,685 53 913,05 2,158 

Bioodpad 1 740,400 69,680 
26 876,98 (náklady 

na zber v meste) 
1,076 

VKM 11,910 0,476 2 292,42 0,091 

 
 
6. ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A OSVETA 
Environmentálne myslenie bolo a je  pri riešení úloh vždy pre  prioritou mesta. Toto je  základ 
dosiahnutia pozitívnych výsledkov v triedení komunálneho odpadu. Nie zanedbateľnou je aj dlhoročná 
systematická práca v oblasti environmentálnej výchovy a osvety. O význame triedenia komunálneho 
odpadu sú však pravidelne informovaní všetci obyvatelia mesta. Mesto vydáva rôzne brožúry, 
publikácie, zberové kalendáre, letáky, ap.. Občania sa prostredníctvom nich dozvedia ako správne 
separovať, ako nakladať s odpadom,  kde je najbližšie zberné stredisko, ale aj to, prečo je potrebné 
odpad využívať ako druhotnú surovinu. Pre  najmladšiu generáciu organizujeme nielen v spolupráci 
s mimovládnymi organizáciami, ale aj so zhodnocovateľmi odpadu rôzne súťaže a zaujímavé 
podujatia. Konkrétne sa s dobrou odozvou stretávajú akcie, na ktorých sa zúčastňujú zástupcovia 
spoločnosti ENVI-PAK, Kuruc Company, s.r.o. (zhodnocuje obaly z viacvrstvových kombinovaných 
materiálov), alebo spoločnosti General Plastic, s.r.o., (zhodnocuje PET fľaše).  Školy sa zapájajú aj do 
zberu vybraných odpadových komodít a novinkou je, že sme prostredníctvom škôl  rozbehli zber 
opotrebovaných kuchynských olejov. Od roku 2008 mesto každoročne organizuje pri príležitosti 
obdobia „envirojari“ rôzne súťažné akcie a aktivity, do ktorých sa okrem žiakov dubnických škôl 
zapájajú aj mestské organizácie ako rybári, záhradkári, dobrovoľný hasiči ap..  
 
Samozrejme, že aj napriek všetkým týmto aktivitám sa stretávame s nedisciplinovanosťou občanov, 
ale aj podnikateľských subjektov. Nerešpektujú nastavené pravidlá, znečisťujú inými prímesami 
kontajnery na separovaný odpad, alebo ukladajú odpad mimo vyhradených stojísk a určených 
termínov. Mesto stále vynakladá finančné prostriedky na odstraňovanie dôsledkov takéhoto prístupu, 
pričom by tieto  mohli byť vynaložené efektívnejšie a účelnejšie. Preto aj napriek dosiahnutým veľmi 
dobrým výsledkom máme stále čo zlepšovať a inovovať. Pozitívum vidíme  v spolupráci s takými 
organizáciami akou je ENVI-PAK a veríme, že aj  za ich aktívnej podpory budú výsledky mesta stále 
lepšie.   
 
7. DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY A OCENENIA 

 r. 2010 DUBNICA NAD VÁHOM –  hlavná cena v súťaži o Najlepšie separujúce mesto/obec 
na Slovensku 

 r.  2010 DUBNICA NAD VÁHOM – prvé miesto v súťaži 3Z - znižuj,  znovu používaj, zrecykluj 
2010 

 r. 2012 DUBNICA NAD VÁHOM - víťazom v kategórii NAJVYŠŠIA VYSEPAROVATEĽNOSŤ 
samospráv nad 5000 obyvateľov 

 r. 2013 DUBNICA NAD VÁHOM - opäť víťazom v kategórii NAJVYŠŠIA VYSEPAROVATEĽ-
NOSŤ samospráv nad 5000 obyvateľov 

 r. 2010 DUBNICA NAD VÁHOM –  diplom za 3. miesto v súťaži „Európska cena – Hlavné 
mestá biodiverzity“ 
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Triedený zber odpadov z obalov na Slovensku 

Mgr. Miroslav Jurkovič, Výkonný riaditeľ združenia SLICPEN 
 
Slovenské priemyselné združenie pre obaly a životné prostredie – SLICPEN, je neziskové, profesijné 
združenie  spoločností, ktoré pôsobia na Slovenskom trhu, predovšetkým v oblasti výroby, dovozu 
a distribúcie rýchloobrátkového tovaru (hlavne potraviny, drogéria), ako i výrobcov a dovozcov 
prázdnych obalov. SLICPEN bol založený v roku 1994, ako reakcia na smernicu Európskeho 
parlamentu a Rady č. 94/62/EC o obaloch a odpadoch z obalov.  
 
Aktuálna situácia v triedenom zbere na Slovensku 
 

Ukazovateľ 

rok 2012 

kg/obyvateľ/rok 

Vyprodukovaný odpad na obyvateľa 318,90 

Množstvo vytriedeného odpadu na obyvateľa  25,7 

    

Sklo na obyvateľa 9,12 

Plast na obyvateľa 5,63 

Papier na obyvateľa 10,21 

VKM na obyvateľa 0,74 

    

Priemerná hustota zbernej siete l/obyv./ kvartál 157,41 

Zdroj informácií: ENVI-PAK, a.s. 
 
Na základe prieskumu verejnej mienky, ktorý sa uskutočnil v roku 2013 sa na  Slovensku k triedeniu 
odpadu hlási 67% obyvateľov a 72% je spokojných s fungovaním triedeného zberu. Výsledkom 
prieskumu bolo, že Slováci najviac triedia plasty takmer 92% z opýtaných a to najme PET fľaše – 
94,4%. 
 
Prieskum na zadanie SLICPEN vykonala na prelome februára a marca 2013 spoločnosť EMCG. 
 
Triedený zber a legislatíva 
V roku 2001 bol prijatý zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, ktorý vytvoril legislatívnu oporu pre 
systém triedeného zberu a prostredníctvom tohto zákona bol vytvorený neštátny účelový fond pod 
názvom Recyklačný fond, ktorého úlohou bolo zhromažďovať prostriedky od priemyslu a financovať 
budovanie recyklačných kapacít, infraštruktúry triedeného zberu a podpora prevádzky triedeného 
zberu. 
 
V roku 2002 prijala Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch, 
prostredníctvom, ktoré bola do slovenského právneho poriadku implementovaná smernica 
Európskeho parlamentu a Rady č. 64/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov. Zákon o obaloch 
legislatívne zakotvil povinnosti pre výrobcov a dovozcov výrobkov zabalených v obaloch (baličov, 
plničov a dovozcov) plniť limity zberu a zhodnocovania odpadov z obalov. Zákon o obaloch zároveň 
vytvoril právny rámec pre existenciu Oprávnených organizácií (OO) ( v ČR sa používa názov 
Autorizovaná obalová spoločnosť). Oprávnené organizácie sú zástupcami výrobcov a dovozcov, 
prostredníctvom ktorých si plnia povinnosti stanovené v zákone. 
 
V roku 2010 bol prijatý nový zákon o obaloch (zákon č. 119/2010 Z. z. o obaloch), ktorý reagoval na 
aktuálny vývoj a skúsenosti. Hlavným cieľom nového zákona bolo sprísnenie nárokov na činnosť 
oprávnených organizácií a sprísnenie požiadaviek na evidenciu a preukazovanie vyzbieraných a 
recyklovaných množstiev odpadov z obalov pre výrobcov a oprávnené organizácie. 
 
V roku 2013 Vláda Slovenskej republiky schválila Legislatívny zámer nového zákona o odpadoch, 
ktorého cieľom je komplexná reforma systému podpory triedeného zberu, zvýšenie miery triedenia, 
zníženie množstva skládkovaného odpadu a zrušenie Recyklačného fondu. 
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V máji 2014 bol zverejnený návrh paragrafového znenia nového zákona o odpadoch a začal sa 
legislatívny proces. V súčasnosti ministerstvo vyhodnocuje pripomienky od dotknutých subjektov, 
ktoré obdŕžalo v Medzirezortnom pripomienkovacom konaní. 
 
Úlohy a povinnosti obce v odpadovom hospodárstve na Slovensku 
Zo zákona o odpadoch je obec je zodpovedná za odpadové hospodárstvo na jej území. Obec 
rozhoduje a reguluje, prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia – VZN a Programu 
odpadového hospodárstva – POH, nakladanie s odpadom na jej území. 
 
Zákon o odpadoch predpisujem obciam povinnosť zaviesť a prevádzkovať triedený zber odpadov v 
komoditách papier, plasty, sklo, kovy, BIO odpad (od roku 2013). 
 
Keďže je obec zodpovedná za odpadové hospodárstvo a na tento účel vyberá a uzatvára zmluvu so 
zberovou spoločnosťou, ktorá jej poskytuje služby súvisiace s prevádzkou systému zberu odpadu, ako 
i ďalším nakladaním s odpadom.  
 
Obce majú, na základe zákona o obecnom zriedení (zákon č. č. 369/1990 Zb.) možnosť združovať sa 
a vytvárajú špecializované združenia obcí, predovšetkým s cieľom spoločného nakladania 
s komunálnym odpadom. V takomto prípade vyberá zberovú spoločnosť združenie alebo združenie 
pôsobí i ako zberové spoločnosť. 
 
Triedený zber 
Každá obec je povinná zo zákona zaviesť a prevádzkovať triedený zber piatich komodít a to papier, 
plasty, sklo, kovy/ kovové obaly, BIO odpad (vrátane kuchynského odpadu). Pre BIO odpad sú 
ustanovené výnimky, kedy obec nemusí triedený zber zaviesť. Výnimke podliehajú obce, z ktorých 
zmesový komunálny odpad je energeticky zhodnocovaný (končí v spaľovni), alebo obce v ktorých 
prevažuje domáce kompostovanie (musia preukázať, že viac ako 50% obyvateľov na ich území 
kompostuje odpad). 
 
Na Slovensku je zavedený tzv. Integrovaný systém triedeného zberu, to znamená, že do triedeného 
zberu patria okrem obalov i „výrobky“ z rovnakého materiálu ako napríklad noviny a časopisy do 
papiera alebo tabuľové sklo do kontajnerov na sklo. 
 
Okrem povinnosti zaviesť a prevádzkovať triedený zber piatich, vyššie spomínaných komodít, majú 
obce povinnosť zabezpečiť dvakrát do roka zber a zvoz veľkoobjemového odpadu a musia zabezpečiť 
zber drobného stavebného odpadu od občanov, pretože miestny poplatok za odpad musí zahŕňať 
odobratie 1m

3
 drobného stavebného odpadu od občana bezplatne. 

 
Preukazovanie recyklácie 
Obec je zo zákona zodpovedná za celý materiálový tok odpadov. To znamená, že je povinná vedieť 
zmapovať celý materiálový tok odpadov, ktoré boli vyzbierané na jej území a to až po zhodnotenie 
alebo zneškodnenie. Všetky subjekty, ktoré nakladajú s odpadom vyzbieraným na jej území sú 
povinné poskytnúť obci potrebné informácie. 
 
Recykláciu obec preukazujem materiálovým tokom odpadov od miesta vzniku po prvé zariadenie na 
zhodnocovanie, ktoré má súhlas R1-R11.  
 
Financovanie triedeného zberu 
Na financovaní triedeného zberu sa podieľajú tri subjekty. 

1. Obec, ktorá financuje triedený zber BIO odpadu, drobný stavebný odpad, veľkoobjemovým 
odpad, nečistoty v triedenom zbere, ale do určitej miery i triedený zber papiera, plastov a skla. 

2. Recyklačný Fond prispieva na  triedený zber, projekty na budovanie infraštruktúry – kontajne-
ry, dotrieďovacie linky a zberné dvory. 

3. Oprávnené organizácie prispievajú na obaly zastúpené v triedenom zbere, osvetu 
a vzdelávanie. 

 
Recyklačný fond 
Recyklačný fond je neštátny účelový fond, zriadený prostredníctvom zákona o odpadoch, ktorého 
úlohou je financovať budovanie recyklačných kapacít, infraštruktúry a prevádzky triedeného zberu. 
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Finančné prostriedky v RF pochádzajú od výrobcov a dovozcov výrobkov rozdelených na 10 skupín: 
opotrebované batérie a akumulátory, opotrebované oleje, opotrebované pneumatiky, viacvrstvové 
kombinované materiály, elektrozariadenia, sklo, papier, plasty, kovové obaly a vozidlá. 
Recyklačný fond je následne rozdelený do 10 sektorov podľa skupín výrobkov, 11 sektorom je sektor 
Všeobecný.  
 
Obce majú nárok na obligatórny príspevok (zo zákona nárokovateľný) odvodený od množstva 
vytriedeného odpadu. Obligatórny príspevok je vyplácaný zo všeobecného sektora jedenkrát za rok po 
preukázaní množstva vytriedeného a zhodnoteného odpadu. 
 
Obce sa môžu uchádzať o dotácie na budovanie infraštruktúry triedeného zberu (kontajnery, zberové 
autá, triediace linky, lisy) – po získaní dotácie musia 5 rokov plniť nábehové krivky stanovené 
v schválenom projekte. Tieto prostriedky pochádzajú z jednotlivých sektorov. 
 
Účelom RF bolo financovať triedený zber realitou však bolo predovšetkým financovanie budovania 
recyklačných kapacít. Najväčšími poberateľmi finančných prostriedkov z Recyklačného fondu sú 
súkromné spoločnosti pôsobiace, ako recyklátori.   
 
RF nedokázal flexibilne reagovať na vývoj na trhu a príspevky za vytriedený odpad pre obce 
kontinuálne klesajú. Výšku príspevku na triedený zber odvodzuje od výšky príjmov a nie od výšky 
reálnych nákladov na zabezpečenie triedeného zberu. 
 
Zámerom ministerstva životného prostredia je v novom zákona o odpadoch zrušiť Recyklačný fond, 
nakoľko už splnil svoju povinnosť a prispel k vybudovaniu dostatočných recyklačných kapacít. 
 
Oprávnené organizácie 
Oprávnené organizácie sú spoločnosti založené a prevádzkované výrobcami a dovozcami výrobkov 
zabalených v obaloch (baliči, plniči a dovozcovia). Zákon o obaloch v roku 2002 nastavil veľmi 
benevolentné podmienky pre založenie, ako i pre ich činnosť, preto je v súčasnosti registrovaných 12 
oprávnených organizácií. 
 
Oprávnené organizácie plnia ciele zberu a zhodnocovania odpadov z obalov (limity) za svojich 
klientov. 
 
Oprávnené organizácie plnia ciele recyklácie po väčšinou: 

1. spoluprácou s obcami, 
2. spoluprácou so zberovými spoločnosťami alebo 
3. spoluprácou s recyklátormi. 

 
Nový zákon o obaloch zaviedol v roku 2010 povinnosť podľa, ktorej  30% z plnenia cieľov musí 
oprávnená organizácia zabezpečiť prostredníctvom spotrebiteľských obalov. 
 
V mnohých prípadoch je činnosťou oprávnených organizácií len nakupovanie a následné predávanie 
„potvrdení“ o zbere a recyklácii odpadov z obalov a preto je ťažké pre oprávnené organizácie, ktoré 
spolupracujú s obcami a mestami obstáť v konkurenčnom boji o klienta. 
 
Skúsenosti obcí 
V zákone nie je stanovená povinnosť oprávnenej organizácie spolupracovať s obcami a preto nie 
všetky obce majú zmluvy s oprávnenými organizáciami.  
 
Výška ako i systém vyplácania príspevku za vytriedené množstvá sa určuje v zmluve medzi obcou a 
oprávnenou organizáciou a to znamená, že výška príspevkov sa môže líšiť medzi jednotlivými 
oprávnenými organizáciami, ale i medzi obcami spolupracujúcimi s rovnakou oprávnenou 
organizáciou!! 
 
Príspevky od oprávnených organizácií nepokrývajú reálne náklady na triedený zber odpadov z obalov. 
Nie vždy sa vzťahujú príspevky na celkové množstvo vytriedeného odpadu. 
 
Pri niektorých OO príspevky za množstvo vyzbierané v obci poberá zberová spoločnosť bez toho, aby 
obec o tom vedela. 
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Negatíva 
Systém triedeného zberu narazil na svoje hranice a preto celkové množstvo vytriedeného odpadu 
v posledných rokoch stagnuje. 
 
Viaczdrojový systém financovania jednej komodity (RF i oprávnené organizácie) sa prejavil negatívne 
– ani 2 zdroje nestačia na pokrytie reálnych nákladov a z toho pramení nespokojnosť obcí. 
Financovanie recyklačných kapacít z RF limituje vznik konkurencie medzi recyklátormi a tým 
ovplyvňuje výkupné ceny za druhotné suroviny. 
 
Systém evidencie v kombinácii s veľkým množstvom oprávnených organizácií vedie k možnosti 
existencie duplicít. To znamená, že exituje možnosť vykázať „jednu kopu odpadu“ vo viacerých 
systémoch resp. pre viaceré oprávnené organizácie. To následne vedie k znižovaniu množstva 
finančných prostriedkov v systéme. 
 
Nízky poplatok za skládkovanie, ktorý v priemere dosahuj 30 €/ t (manipulačný poplatok vrátane 
skládkovej dane) nemotivuje zvyšovať mieru triedenia. 
 
Vízia 
Súčasný systém nedokáže splniť cieľ stanovený v rámcovej smernici o odpadoch (2008/98/ES 
o odpade), ktorým je  50% komunálneho odpadu pripraveného na opätovné použitie alebo 
recyklované preto Ministerstvo životného prostredia pripravilo návrh nového zákona o odpadoch, ktorý 
je v súčasnosti v legislatívnom procese (vyhodnocovanie MPK). 
 
Cieľom nového zákona je tlačiť na efektivitu odpadového hospodárstva a zvýšiť mieru triedenia a 
následnej recyklácie a znížiť množstvo skládkovaného odpadu a obmedziť výnimky na triedený zber 
BIO odpadu. 
 
Nový zákon o odpadoch 
Zavedie princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, to znamená, že financovanie triedeného zberu 
bude postavené na činnosti Organizácií zodpovednosti výrobcov – OZV, pre ktoré budú platiť  prísne 
pravidlá - autorizácia, finančná zábezpeka činnosti, povinnosť mať uzavreté zmluvy s obcami. 
 
Zavedie zberový podiel, ako špeciálny cieľ pre OZV na množstvo vytriedeného a recyklovaného 
odpadu z domácností. Cieľom zberového podielu je zabezpečiť vytriedenie a vyzbieranie 
dostatočného množstva odpadu od spotrebiteľov a jeho prefinancovanie.   
 
Nový zákon o odpadoch zvyši dôležitosť obcí, pretože sprísňuje evidenciu súvisiacu z preukazovaním 
splnenia cieľov zberu a zhodnocovania odpadov z obalov, aby bola eliminovaná možnosť výskytu 
duplicít a preto zavádza preukazovanie materiálového toku odpadov od pôvodného pôvodcu. Pre 
prípad komunálnych odpadov sú pôvodnými pôvodcami obce. Jednoznačné stanovenie merného 
bodu pre mapovanie materiálového toku je dôležité pre jedinečnosť evidencie a zamedzenie duplicít 
 
Obec si bude môcť vybrať z viacerých OZV, ale naraz bude môcť mať zmluvu len s jednou = jedna 
obe – jedna OZV. 
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Sběr a využití odpadů z obalů v České republice 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D., Ing. Petr Balner, Ph.D. 
EKO-KOM, a.s. 
www.ekokom.cz 
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Problematika výkupu kovových odpadů především 
z pohledu měst a obcí 

Mgr. Barbora Sýkorová 
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. (dále jen „Institut“) 
www.institut-urmo.cz 
 
V ČR slouží k získávání kovových materiálů jako druhotných surovin tradičně sběrny a výkupny kovů. 
Dle poznatků odborné veřejnosti podložených řadou zjištění v nich ovšem často dochází k 
nelegálnímu nakládání s odpady a výkupu předmětů získaných protiprávně, bez souhlasu majitele a 
často i s vědomím obsluhy, což je protiprávní jednání postižitelné správní nebo i trestněprávní sankcí. 
Toto jednání ze strany výkupců kovů poškozuje vlastnická práva obcí, stejně tak jiných právnických 
osob, a to jak podnikatelských, tak nepodnikatelských subjektů i jednotlivých občanů.  
 
V souvislosti s krádežemi obecního majetku a součástí železniční, silniční a dálniční infrastruktury 
dochází k obrovským škodám u všech zúčastněných subjektů. Ze statistiky Policie ČR lze ke 
krádežím kovových materiálů pro příklad uvést následující čísla. V roce 2012 bylo zjištěno celkem 11 
080 případů krádeží kovových materiálů a způsobena celková škoda za bezmála 445 milionů Kč 
(jedná se pouze o trestné činy mimo přestupky). V následujícím roce 2013 bylo krádeží o 6,3 % více a 
to 11 786 případů krádeží kovových materiálů s celkovou škodou 509 milionů Kč, zde jde o nárůst o 
12,5 %. Nejvíc dochází ke krádežím v Praze, ve Středočeském, Moravskoslezském, Ústeckém a 
Jihomoravském kraji. 
 
Kontrolní orgány, kterými jsou Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce 
(ČOI) uvádějí za rok 2013 následující čísla. ČIŽP provedla v roce 2013 celkem 384 kontrol výkupen 
kovů a uložila pokuty v celkové výši 11 milionů korun. ČOI provedla v roce 2013 celkem 323 kontrol a 
porušení právních předpisů zjistila ve 121 případech (tj. 37,5 %). 
 
Dopady takového protiprávního jednání znamenají mnohdy bezprostřední ohrožení bezpečnosti či 
zdraví obyvatelstva a to zejména bezpečnosti silničního či železničního provozu v případech krádeží 
součástí zabezpečovacího či sdělovacího zařízení. Dále také hrozí riziko úrazu u obnažených částí 
osvětlovacích prvků či kanalizačních a jiných poklopů. Možným následkem je ohrožení životního 
prostředí i zdraví, kdy dochází např. k odhození nezpeněžitelných zbytků demontovaných 
elektrozařízení do volné přírody. V neposlední řadě je třeba zmínit finanční aspekty, a to především 
fakt, že způsobené škody jsou mnohonásobně vyšší než peníze, které za ukradený předmět dostane 
zloděj ve výkupně. Státní subjekty či města a obce zbytečně vynakládají finanční prostředky, zejména 
na investice do realizace a provozu sběrných dvorů a kvůli krádežím kovů i do jejich vyššího stupně 
zabezpečení, dále také do ochrany majetku a v případě jejího neúspěchu do obnovy chybějících částí 
a zařízení. 
 
Před uvedením současných možností kontrolních pravomocí příslušných orgánů a s tím souvisejících 
možných sankcí je třeba zmínit základní povinnost provozovatele sběrny druhotných s rovin, které 
souvisejí s nelegálním výkupem kovů. Jedná se povinnost dle zákona o odpadech vést tzv. knihu 
výkupu, která slouží k zaznamenání veškerého převzatého materiálu vč. identifikace odebíraného 
nebo vykupovaného odpadu a ověření totožnosti prodávajícího. Současně má provozovatel vyhláškou 
č. 478/2008 Sb. na základě zákona vymezen okruh odpadů, který nesmí vykupovat od fyzických osob 
a za které nesmí poskytnout úplatu v hotovosti – mj. i obecně prospěšná zařízení a elektrická či 
elektronická zařízení nebo jejich součásti. 
 
Orgány oprávněnými ke kontrolní činnosti provozovatele výkupny jsou ČIŽP, která má dle zákona o 
odpadech dohled nad dodržováním ustanovení spojených s provozováním sběrny a výkupny odpadů. 
ČIŽP má oprávnění vstupovat do objektů, prostorů a zařízení provozovny a vyžadovat veškerou 
dokumentaci k nakládání s odpady, dále kontrolovat zda je zařízení provozováno v souladu se 
souhlasem k provozování a zda je dodržován schválený provozní řád. V případě porušení v zákoně 
taxativně uvedených povinností může uložit pokuty dle druhu a závažnosti konkrétního porušení 
zákona do 1 mil. Kč, do 10 mil. Kč a v nejvyšší hranici až do 50 mil. Kč. 
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Dalším orgánem kontrolní činnosti je ČOI, která v oblasti výkupu surovin ověřuje především 
dodržování povinnosti používat ověřená měřidla, a zda tato odpovídají zvláštním právním předpisům a 
technickým normám, případně schválenému typu.  
 
Ne nevýznamné pravomoci v oblasti kontroly mají dle zákona o odpadech obecní úřady obcí 
s rozšířenou působností (ORP), které mohou provádět kontrolu vedení evidence o výkupu odpadů a 
v případě zjištění závažných chyb v evidenci a dalších porušení povinností uložených zákonem a 
rozhodnutím na základě zákona mohou provozovatele sankcionovat pokutou až do 1 mil. Kč.  
 
Kontrola ze strany krajského úřadu se zabývá dodržováním provozního řádu sběrny a důsledkem 
opakovaného porušování pravidel zákona může být až odebrání souhlasu k provozu sběrny. Ve 
vztahu k iniciativě obcí zde poukazujeme na skutečnost, že pokuty uložené ČIŽP a ORP jsou z 50 % 
příjmem obce, kde se výkupna nachází a v případě uložení pokuty přímo náleží 50 % částky pokuty 
ORP, které ji uložilo. 
 
Policie ČR může provádět „kontrolu“ a vstupovat do sběren pouze při odhalování přestupků nebo 
trestných činů. Ze škály trestných činů dle trestního zákoníku přichází v úvahu obecné ohrožení, 
krádež, poškození cizí věci, poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Policie ČR 
a další dozorové orgány vzájemně spolupracují a poskytují si vzájemně odbornou pomoc. 
 
Do budoucna je pro zlepšení situace třeba dosáhnout společenské shody, která by vedla ke změně a 
zpřísnění legislativy (iniciativa SMO ČR). Jak ale vidíme výše, v současnost existují funkční možnosti 
kontroly i sankcí a je třeba je účinně využívat v praxi za současného zapojení a především spolupráce 
všech zúčastněných subjektů. 
 
Obrazový katalog předmětů končících nelegálně ve výkupnách byl Institutem vytvořen jako 
pomůcka, která má orgánům státní správy a samosprávy, ale i dalším uživatelům napomoci snižovat 
negativní působení výkupu druhotných surovin. Může sloužit jako vodítko pro poctivé výkupce, a 
ilustrovat jim, co je nelegální vykupovat. Využívat jej může i Policie ČR na pomoc při vyšetřování či při 
hledání ukradeného komponentu a samozřejmě slouží jako pomůcka pro kontrolní orgány -  ČIŽP, 
ČOI, KÚ a obce (především ORP). 
Obrazový katalog obsahuje fotografie a popis nejčastějších a nejproblematičtějších kradených 
komponentů obecního majetku, zejm. majetek a odpady shromažďované obcí obsahující kovové 
komponenty včetně nebezpečných látek (zejm. vyřazená elektrozařízení), součásti železničních 
zařízení (zpracováno SŽDC již v r. 2012) a silniční a dálniční cesty. 
 
Metodika k provádění kontrol výkupen z pozice měst a obcí vznikla vzhledem k častému 
poukazování na nedostatečnou možnost kontroly zařízení k výkupu odpadů ze strany měst a obcí. Má 
za cíl usnadnit kontroly a zpřehlednit jejich možnosti na základě současně platné legislativy, tedy 
zákona o obcích (128/2000 Sb.), zákona o odpadech (185/2001 Sb.) a také zákona o kontrole 
(255/2012 Sb.). Metodika je určena jak pracovníkům ORP, tak pracovníkům obcí II. a I. typu a lze z ní 
čerpat informace o povinnostech provozovatelů výkupen a o kontrolních pravomocech jednotlivých 
orgánů včetně jejich sankčních možností. Pro tyto účely Metodika popisuje jednotlivé kroky kontroly 
(úkony před, zahájení a průběh kontroly). Součástí metodického pokynu je CD nosič, který mimo 
samotného textu pokynu obsahuje vzory jednotlivých dokumentů, které v rámci kontroly kontrolní 
orgán vydává. 
 
Oba výše uvedené materiály byly vytvořeny Institutem pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o. p. s. ve 
spolupráci a za podpory Svazu měst a obcí ČR, České inspekce životního prostředí, České obchodní 
inspekce, Policie ČR, Správy železniční dopravní cesty a Ředitelství silnic a dálnic. 
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Možnosti sběru a využití kovových odpadů v obcích 

Ing. Terezie Pačesová 
Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO) 
 

ÚVOD 
Zajištění sběru kovových odpadů původem z komunálních odpadů se stává aktuálním tématem 
s blížícími se roky 2015 a 2020, které jsou cílové z hlediska plnění cílů evropské směrnice o odpadech 
(ES č. 98/2008). V České republice existuje celá škála způsobů sběru kovových odpadů, kterými obec 
umožňuje svým občanům jejich třídění. Většina obcí, které se sběrem kovů zabývají, řeší oddělený 
sběr kovů prostřednictvím sběrných dvorů či shromažďovacích míst, nebo využívá mobilních sběrů. 
Největší část kovových odpadů v ČR je však sbírána prostřednictvím privátních výkupen odpadů, 
z nichž některé mohou být zapojeny do sběrného systému obce. Některé obce mají zavedený 
oddělený sběr pomocí samostatných kontejnerů (v rámci sběrných hnízd pro oddělený sběr plastu, 
papíru a skla) nebo pytlů pro sběr kovů jako samostatné komodity. V některých případech jsou 
ověřovány s většími či menšími úspěchy společné sběry kovů s jinými komoditami (papír, plast, 
nápojový karton). Specifický způsob získávání kovů z komunálních odpadů je realizován 
prostřednictvím separace železných i neželezných kovů ze škváry po energetickém využití směsných 
komunálních odpadů v ZEVO.  
 
Evropská směrnice o odpadech (ES č. 98/2008) požaduje zavedení systému tříděného sběru odpadů 
z papíru, kovu, plastu a skla. V souladu s tímto požadavkem i návrh POH ČR stanovuje povinné 
zavedení tříděného sběru kovu do roku 2015 v rámci hlavních priorit odpadového hospodářství ČR. 
Současně směrnice ES č. 98/2008 stanovuje také cíl pro 50 % recyklaci komunálních odpadů papíru, 
plastů, skla a kovů v roce 2020. Za účelem plnění tohoto recyklačního cíle evropské směrnice o 
odpadech a splnění cílů recyklace a využití stanovených evropskou směrnicí o obalech (94/62/ES)  
požaduje návrh  POH ČR zvýšení recyklace kovových obalů na úroveň 55 % do roku 2020. V zájmu 
zajištění konkurenceschopného hospodářství a zvyšování soběstačnosti České republiky 
v surovinových zdrojích je stanoven cíl zpracovávat kovové odpady a výrobky s ukončenou životností 
na materiály za účelem náhrady primárních surovin (aplikace nařízení Rady EU č. 333/2011 a 
nařízení Komise EU č. 715/20013, kdy určité typy kovového šrotu či měděný šrot přestávají být 
odpadem).  
 
V návaznosti na výše uvedené bylo v rámci Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s.  (IURMO) 
přijato rozhodnutí realizovat projekt posouzení způsobů sběru komunálních kovových odpadů. Cílem 
projektu je porovnání účinnosti jednotlivých způsobů sběru kovů, vyhodnocení skladby sbíraných 
kovových odpadů v jednotlivých způsobech sběru. Výstupem projektu je doporučení pro postup obcí 
ČR při realizaci povinnosti zajištění sběru kovových odpadů a dosažení požadovaných procent 
recyklace. 
 
Od podzimu 2013 jsou prováděny čtvrtletní rozbory skladby kovových odpadů sbíraných v hlavních 
systémech sběru kovových odpadů, a dále pak další doplňková šetření, na jejichž základě budou 
v průběhu roku 2014 vytvořena doporučení pro vhodný způsob sběru komunálních kovových odpadů 
včetně jejich obalové složky.  
 
VÝSKYT KOVOVÝCH ODPADŮ V KOMUNÁLNÍCH ODPADECH 
Převážná část kovových odpadů od občanů a živnostníků je k recyklaci získávána sběrem přes 
výkupny druhotných surovin. Kovy obsažené v komunálních odpadech mají dva hlavní zdroje. Prvním 
je běžný drobný kovový odpad z provozu domácnosti, jako jsou konzervy od potravin a krmení pro 
zvířata, plechovky různého druhu např. nápoje a barvy, spreje, tuby, ale také dosloužilé vybavení 
domácnosti, jako jsou hrnce, nůžky, drobné kovové konstrukční prvky. Druhým zdrojem jsou kovové 
odpady vzniklé při rekonstrukcích či výměnách vybavení domácností a to včetně velkoobjemových 
odpadů (kamna, pletivo z plotu apod.). 
 
Základ pro systematické sledování skladby komunálních odpadů byl dán v rámci státního výzkumného 
projektu VaV/720/2/00. EKO-KOM, a.s. dlouhodobě provádí s použitím této metodiky rozbory 
komunálních odpadů a sleduje výskyt složení a vlastnosti jednotlivých látkových skupin a to včetně 
kovových odpadů. Z těchto analýz vyplývá, že hmotnostní podíl kovů ve směsném komunálním 
odpadu  za období   2008 – 2013 je stabilní – pohybuje se mezi 2 až 4 % hmotnostními. Při započtení 
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odděleně vytříděných kovových odpadů v rámci sytému obcí ke kovům obsaženým ve směsném 
komunálním odpadu lze stanovit celkové množství kovů v komunálních odpadech. Jedná se přibližně 
o  22-27 kg/obyv. a rok. Množství kovových odpadů, které jsou obsaženy v komunálním odpadu (a 
produkovány při normálním provozu domácností) rozhodně neodpovídá množství kovových odpadů, 
které končí ve výkupnách a jsou deklarovány jako výkup od občanů (stovky kg/obyvatel/rok). V praxi 
se tak většinově nejedná o komunální kovový odpad, ale různé kovové předměty, z nichž část pochází 
z trestné činnosti, při níž je poškozován veřejný i soukromý majetek. 

  
UŽÍVANÉ ZPŮSOBY SBĚRU KOVOVÝCH ODPADŮ V obcích  
V systému odpadového hospodářství obcí je kovový odpad většinou získáván prostřednictvím 
sběrných dvorů (sběrných míst) či mobilních svozů (v tomto případě se jedná především o objemný 
odpad). Část kovového odpadů pochází i z výkupen, které některé obce zapojují do systému 
nakládání s odpady v obci. 
 
Jsou však i obce, které provádí tříděný sběr drobného kovového odpadu. V současné době jsou 
v České republice používány tyto způsoby sběru kovových odpadů: 
a) sběrný dvůr/sběrné místo a/nebo výkupna v systému obce; 
b) mobilní svoz;  
c) samostatný nádobový/kontejnerový sběr (např. Sedlčany, Hulín, Rožnov pod Radhoštěm, 

Šternberk); 
d) společný nádobový/kontejnerový sběr s jinou komoditou (např. Jesenicko (společně s papírem), 

Ostrava (společně s plastem a nápojovým kartonem)); 
e) samostatný pytlový sběr (např. Jablonecko, Jablonec nad Jizerou, Šluknovsko (Rumburk, 

Varnsdorf), Kamenický Šenov); 
f) kombinace nádobového a/nebo pytlového sběru a sběrného dvora / sběrného místa a /nebo 

výkupny v systému obce (sběr kovů s uplatněním více způsobů sběru). 
 
Podle údajů z ročních dotazníků EKO-KOM, a.s. zajišťuje oddělený sběr kovových odpadů asi 30 % 
obcí reprezentujících 75 % obyvatel ČR.  

 
Je třeba doplnit, že k využití kovových odpadů dochází i u aktuálně provozovaných spaloven 
komunálních odpadů, kde jsou v rámci škvárového hospodářství vytřiďovány železné kovy (ZEVO 
Malešice, Termizo a.s., SAKO Brno a.s.), případně i barevné kovy (SAKO Brno a.s.). Ročně se tak 
získá z přibližně 630 tis. tun odpadu zpracovaného v těchto spalovnách téměř 9 tis. tun kovových 
surovin (rok 2012).  Při teoretickém předpokladu zpracování SKO z těchto tří měst (Praha, Brno, 
Liberec) by se výtěžnost čistých kovů, bez příměsí, pohybovala okolo 5 kg/obyv. a rok.  
Porovnání účinnosti tříděného sběru kovů v rámci jejich existujících způsobů sběru je uvedeno 
v tabulce č. 1. 
 
Tabulka č.1: Porovnání účinnosti tříděného sběru kovů 

Typ sběru % obcí % obyvatel 
Výtěžnost dle typu sběru  

(kg/ob a rok) 

Kombinace sběrů (jedná se především 
o SD, výkupnu, mobilní sběr) 49% 73% 26,0 

Samostatné sběry    

Pytel 2% 1% 0,2 

Kontejner 5% 1% 4,2 

Sběrný dvůr 12% 14% 4,7 

Mobilní sběr 14% 2% 7,1 

Výkupna druhotných surovin 18% 9% 39,8 

Zdroj EKO-KOM,a.s. 
 
Z tabulky vyplývá, že nejvíce obcí používá kombinovaný systém sběru (různé formy sběru kovů 
v rámci systému obce). Z hlediska počtu obyvatel je druhým nejrozšířenějším sběrem sběr 
prostřednictvím sběrných dvorů. 
 
Při porovnání výtěžností dosahovaných v jednotlivých formách odděleného sběru kovů je zřejmé, že 
nejnižších výtěžností dosahují sběry prostřednictvím pytlového sběru a to díky jejich omezenému 
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využití v městské zástavbě, a naopak nejvyšších výtěžností sběr prostřednictvím výkupen a 
kombinovaných způsobů sběru. 
V rámci celého projektu se uskutečnilo také dotazníkové šetření, přednostně mezi obcemi, které mají 
zavedený systém nádobového a/nebo pytlového sběru komunálních kovových odpadů.  
Prostřednictvím dotazníku byly obce dotazovány na způsob zajištění sběru a shromažďování 
komunálních kovových odpadů, vč. dotazů na popis systému, výtěžnost a nákladovost. Dále byly 
respondentům položeny tyto otázky:  
- Co Vás vedlo k zavedení odděleného sběru kovových odpadů?  
- Jste spokojeni se současným řešením sběru kovových odpadů ve Vaší obci?  
- Je čistota sesbíraných kovových odpadů ve Vaší obci dostatečná?  
- Je pro Vás obtížné najít odběratele pro sesbírané kovové odpady?   
 
Z dotazníků vyplývá, že obce jsou se zavedeným způsobem pytlového či nádobového sběru 
víceméně spokojené. Nicméně u samostatného či pytlového systému se ve většině případů nejedná o 
plošné pokrytí města/obce. Nejlépe byl hodnocen nádobový sběr společně s jinou komoditou (87,5 % 
odpovědí spokojenost „ANO“ či „spíše ANO“). Jednoznačně není obtížné najít odběratele, nicméně 
odbytové ceny se mění dle aktuální situace na trhu tak i kvality. Některé obce předávají shromážděné 
kovy i za nulovou hodnotu.  
 
Obecně k zavedení sběru kovových odpadů nádobovým/kontejnerovým či pytlovým způsobem 
(samostatně či s jinou komoditou) vedly obce tyto skutečnosti:  

 rozšíření služby občanům na třídění odpadů (někdy na žádost občanů);  

 nabídka svozové společnosti;  

 snížení množství směsného odpadu (především z pohledu skládkování odpadu, ochrany životního 
prostředí);  

 kratší donášková vzdálenost/lepší dostupnost;  

 údajně zvyšující se množství kovových odpadů (obalů) ve směsném komunálním odpadu.  
 
Charakteristiky vybraných způsobů sběru kovových odpadů: 
 
Pytlový sběr (samostatný): 

 

Výhody Nevýhody 

- obvyklý způsob sběru tříděných 
využitelných složek odpadů (pokud se 
v dané lokalitě daným způsobem sbírají i 
další komodity); 

- dobrá dostupnost pro občany, avšak 
omezené využití v bytových domech. 

 

- nedodržování termínů odvozu občany; 
- náchylnost pytlů k poškozování / 

protrhávání; 
- poškozování hlodavci; 
- náklady na dopravu (svoz pytlů, 

manipulace, doprava k odběrateli); 
- případné náklady na dotřiďování;  
- velmi nízká výtěžnost současných 

systémů aplikovaných v ČR. 

 
Nádobový sběr (samostatný): 
 

Výhody Nevýhody 

- navyklý způsob sběru tříděných 
využitelných složek odpadů; 

- celoroční neomezená dostupnost 
kontejnerů; 

- pozitivně vnímáno občany. 
 

- náklady na dopravu (svoz nádob, 
manipulace, doprava k odběrateli); 

- pořízení nádob (vč. polepů); 
- případné náklady na dotřiďování;  
- nerovnoměrné plnění nádob; 
- menší frekvence svozu  
- objemnější kovové odpady zůstávají ležet 

vedle kontejnerů (např. velké konzervy 
s krmivem pro psy) – závisí na typu 
vhozu; 

- vykrádání těžkých kovových odpadů 
z nádob; 

- nízká výtěžnost současných systémů 
aplikovaných v ČR. 
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Vzhledem k tomu, že aktuálně realizované systémy přes samostatný nádobový a pytlový sběr vykazují 
velmi nízké výtěžnosti, se nabízí možnost sběru společně s jinou komoditou. Tento systém snižuje 
pořizovací náklady na nádoby a také na dopravu. Nicméně je nutné následné dotřídění, které u větší 
oblasti sběru (i množství) může být zajímavé z pohledu odbytu, pokud v rámci dotřídění probíhá 
třídění kovů i do jednotlivých frakcí (železo, hliník, nebezpečné odpady). Velmi zásadním rizikem, ale 
může být znečištění dominantní frakce (papír, plast, nápojový karton) a tím zhoršení jejich následných 
podmínek odbytu a cen za výkup odpadů. 
 
Sběr především objemných kovových odpadů a nejlépe obchodovatelných komunálních odpadů 
probíhá převážně přes výkupny kovů, které však tvoří zcela nestabilní prvek v obecním systému, 
protože jejich činnost je vázaná na vývoj trhu s druhotnými surovinami a v případě poklesu poptávky je 
výkup omezován (produkce odpadů však nikoliv). Navíc kontrolní orgány často zjišťují protiprávní 
jednání provozovatelů výkupen (nakládání v rozporu s provozním řádem, výkup odpadu charakteru 
obecně prospěšného zařízení, nezabezpečení odpadů před možným únikem nebezpečných složek do 
ŽP).  
 
SKLADBA KOVOVÝCH ODPADŮ 
Od podzimu 2013 IURMO provádí čtvrtletní rozbory u vytipovaných existujících systémů sběru 
kovových odpadů (nádobový sběr, pytlový sběr, nádobový sběr s jinou komoditou, sběrné dvory, 
výkupny, vyseparované kovy ze strusky komunálních spaloven odpadů). V rámci rozborů je odebírán 
reprezentativní vzorek o hmotnosti 150 kg, který je dále roztřiďován na jednotlivé sledované frakce - 
kovy a nekovy resp. příměsi, elektro, baterie. Jsou také sledovány nebezpečné odpady vyskytující se 
v rámci oddělených sběrů. V další fázi je také hodnocen výskyt jednotlivých kovů, jako jsou železo, 
hliník, ostatní nemagnetické kovy. U nádobových a pytlových sběrů je evidován výskyt cca 9 - 11% 
hmotnostních hliníku. U jednotlivých frakcí je zjišťována hmotnost a objem. Graf č. 1 ukazuje skladbu 
pro klíčové systémy dle hmotnostního procentuálního zastoupení pro rozbory za období zima-jaro. Je 
důležité poznamenat, že se jedná pouze o popis skladby, pro porovnání by bylo potřeba vzít v úvahu 
také výtěžnosti dosahované v jednotlivých typech sběru (výtěžnosti nádobového, pytlového sběru a 
sběru prostřednictvím sběrných dvorů jsou významně nižší než ve výkupnách).  
 
Graf. č. 1: Skladba vytříděného kovového odpadu ve vybraných typech sběru (%) 

 
Zdroj IURMO, o.p.s. 
Poznámka: Pro baterie se hodnoty pohybují od 0-0,1% 
 
Z grafu č. 1 vyplývá: 
- Největší podíl využitelných kovů (kovy ostatní) se vykytuje ve sběrech prostřednictvím sběrných 

dvorů a pytlových sběrů. Vždy je však nutné zohlednit dosahovanou výtěžnost!  
- Sběry prostřednictvím nádob a pytlů vykazují nejvyšší podíl výskytu kovů zařazených jako 

nebezpečný odpad. Tyto sběry také vykazují nejvyšší podíl výskytu sprejů, potencionálního rizika 
výbuchu při lisování nedotříděných odpadů.  

Výkupna 

Sběrný dvůr 

Pytlový sběr 

Nádobový sběr 
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- Překvapivým zjištěním byl také vysoký výskyt elektroodpadu v rámci sběru přes výkupny a na 
sběrných dvorech v kovovém odpadu. Tyto použité výrobky by měly být sbírány v rámci zpětného 
odběru elektrozařízení. 

 
 
ZÁVĚR  
Při zavádění odděleného sběru kovových komunálních odpadů je třeba zohlednit aktuální 
infrastrukturu (svozová technika, existující odpadová zařízení), plánované investice a především si 
stanovit důvody zavádění nového systému při zohlednění výše popsaných výhod a nevýhod 
jednotlivých způsobů sběru kovových odpadů (vč. hlediska míry výtěžnosti dosahované v rámci 
jednotlivých způsobů sběru). 
  
S tím souvisí i dobrá rozvaha o nastavení systému sběru. 
 
Nejdůležitější je stanovit, komu je systém sběru určen a jaké kovové odpady jim budou 
procházet. 
 

 Z hlediska občana by měl být systém sběru schopen zajistit odkládání jak kovových odpadů 
z běžného provozu domácnosti, tak ale kovových odpadů vzniklých při rekonstrukcích či 
obnově vybavení domácnosti. Specifické řešení budou vyžadovat oblasti s velkým výskytem 
rekreantů a návštěvníků konzumujících větší množství nápojů a potravin z plechovek a 
konzerv. 

 Samostatnou kapitolou je zhodnocení smysluplnosti odděleného sběru drobného kovového 
odpadu v lokalitách, kde je směsný komunální odpad energeticky využíván, a tudíž je 
zajištěna následná magnetická separace Fe kovů či separace nemagnetických kovů ze 
škváry.  

 Z výše uvedeného vyplývá, že v případě omezení výkupu kovů budou hrát klíčovou roli sběrné 
dvory, kde bude moci občan odložit veškerý kovový odpad včetně kovů z obnovy a 
rekonstrukce domácnosti.  

 Samostatné sběry do nádob či pytlů budou vždy jen doplňkovou součástí systému pro drobný 
kovový odpad, především pak obalové složky, které občan může jinak odevzdat také na 
sběrném dvoře (shromažďovacím místě), příp. jako doposud ve výkupnách. V případě 
společného sběru drobného kovového odpadu s jinou komoditou je potřeba myslet na nutné 
dotřídění a zejména na rizika kontaminace dominantní sbírané složky.  

 V současné době jsou obchodovatelné objemné kovové komunální odpady vykupovány 
výkupnami kovů. Výkupny kovů často vykupují i staré elektro. Vedle nebezpeční neodborné 
demontáže a tedy ohrožení životního prostředí přichází obce o vyřazená elektrozařízení, díky 
kterým mohou částečně financovat vlastní obecní systém (příspěvky od kolektivních systémů). 
Při využití současných nástrojů by bylo vhodné zvýšit a zefektivnit kontrolní činnost výkupen 
kovů (spolupráce kontrolních orgánů, odebírání souhlasů v případě opakovaného porušení 
právních předpisů). 

 
ZDROJ: 
IURMO, o.p.s., Doporučení vhodných způsobů sběru komunálních kovových odpadů pro různé 
velikostní skupiny obcí ČR 
AOS EKO-KOM, a.s., Analýzy podílu kovových odpadů (obalové složky) v komunálních odpadech  
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Analýza pytlového sběru tříděných odpadů v ČR 

Řešitelský tým: 
Mgr. Martin Lochovský, Ing. Petr Balner Ph.D., Mgr. Bc. Renata Zákravská, Bc. Tomáš Urban 
 
Analýza navazuje na předchozí studii Ing. Michala Jurdy „Možnosti využití pytlového sběru pro 
recyklovatelné složky komunálních odpadů“ zpracovanou v roce 2012. 
 
Základní vlastnosti pytlového sběru 
Hlavní charakteristikou pytlového sběru je jeho maximální dostupnost a komfort pro všechny jeho 
uživatele bez rozdílu. Měl by reflektovat na všechny možné situace, které mohou nastat, ať již na 
straně uživatele služby (věk, ochota třídit, množství a složení vyskytujícího se odpadu, donášková 
vzdálenost, apod.) nebo na objektivních podmínkách, ve kterých je sběr realizován (hustota zástavby, 
specifické terénní podmínky, specifické technické možnosti obslužné společnosti, apod.) Jen 
v takovém případě je občan schopen a ochoten takový systém využívat.   
 
Základní myšlenkou pytlového sběru je především zkrácení donáškové vzdálenosti 
ke shromažďovacímu prostředku na odkládání odpadu na minimum. Tento princip je splněn tím, že 
shromažďovací prostředek je instalován přímo v domácnosti. Tímto způsobem může být eliminovaný 
jeden z hlavních nedostatků nádobového sběru, při kterém je donášková vzdálenost vázaná na 
celkovou hustotu sběrné sítě v obci. Na druhou stranu je možné tuto výhodu popřít v případě, že místa 
pro odkládání naplněných pytlů budou stanovená ve velké donáškové vzdálenosti např. do sběrného 
dvora obce nebo ke stanovištím nádob na tříděný odpad. 
 
Další základní vlastností pytlového sběru je jeho rozmanitost z pohledu sbíraných komodit. Přestože 
tato vlastnost není v podmínkách ČR vždy plně využívána, pytlový sběr je možné s úspěchem použít 
pro sběr všech běžných využitelných odpadů a jejich škálu je možné velice snadno rozšiřovat. Pokud 
se obec rozhodne např. pro pilotní projekt sběru nové komodity, je pytlový sběr velice vhodným 
způsobem, neboť sebou nepřináší žádné zásadní investiční náklady do budoucna, které by zatížily 
ekonomiku obce, a to ani v případě, že by se rozhodla v budoucnu od projektu ustoupit. 
 
Další důležitou vlastností pytlového sběru je jeho adresnost. Pytel, jeho obsah a jeho uživatele je 
možné snadno identifikovat, jednak při distribuci, tak po jeho odložení na místo k tomu určené, 
některé obce popisují pytle čísly popisnými, nebo používají různé formy kódů pro identifikaci uživatele 
služby, za identifikátor prvotního původce odpadu lze nepřímo považovat transparentnost pytle, přes 
které je vidět obsah pytle, resp. nevhodné příměsi v odpadech. Této vlastnosti je využíváno jak při 
různých motivačních sběrech, ale velmi často také při výchově obyvatel ke správnému třídění. Asi 
jednou z nejznámějších vlastností pytlového sběru je jeho pozitivní vliv na kvalitu sbíraného odpadu, 
který v případě pytlového sběru obsahuje velmi malé množství nežádoucích příměsí a adresnost 
pytlového sběru je toho důležitou příčinou. 
 
Další z vlastností a často jmenovaných předností pytlového sběru je skutečnost, že pytlový sběr je 
realizovaný v pravidelných intervalech a pytle s odpady se na ulicích objevují jen na velmi krátkou 
dobu v den svozu. Mimo tuto dobu mají obyvatelé pytle v domácnostech a prostředí obce je vnímáno, 
jako uklizené, čisté, mnohdy je pro obce jedním z důvodů zavedení pytlového sběru právě skutečnost, 
že prostředí obce není hyzděno nepořádkem v okolí nádob na tříděný odpad. Na druhou stranu, obce 
provozující pytlový sběr nedokážou poskytnout možnost odložení odpadů návštěvníkům obce. To je 
důležité zejména v turistických oblastech. 
 
Neopomenutelnou vlastností pytlového sběru je jeho rozporuplné vnímání z pohledu používání 
veřejností, kde se některé domácnosti brání pytlového sběru z hlediska prostorových nároků a 
z pohledu diskomfortu při jeho používání. Často se tyto obavy nezakládají na reálných základech, ale 
na předsudcích a neznalosti, nicméně jsou jedním z důvodů pro odmítání pytlového sběru. 
Je však důležité zdůraznit, že všechny výše uvedené vlastnosti je možné velmi snadno využívat při 
vhodně nastaveném systému pytlového sběru v lokalitě, na druhou stranu je při chybně nastaveném 
systému velice snadné tyto výhody devalvovat.  
 
Naprosto zásadní se též jeví motivace obce k realizaci pytlového sběru. Častými motivy jsou přiblížení 
služeb obyvatelstvu, čistota v obcích, ale může to být i nástroj ke zvýhodnění obyvatel třídících 
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odpady. Každý motiv se pak často různě projeví v celkovém fungování sběru. K pytlovému sběru je 
proto potřeba přistupovat s vědomím jeho základních vlastností a v maximální možné míře je využívat, 
v opačném případě nemůže přinášet požadované výsledky. Další významnou skutečností je fakt, že 
jednotlivé parametry se navzájem velmi silně ovlivňují a často i podmiňují a preference jednoho 
parametru může často významně ovlivnit fungování celého systému sběru. 
 
Základní principy technického řešení pytlového sběru 
 
Stanovení lokalit pro zavedení pytlového sběru a nastavení charakteru sběru 
Obce nezřídka rozhodují o tom, ve kterých lokalitách bude pytlový sběr realizovaný. V naprosté 
většině případů, zejména pak u menších obcí, je pytlový sběr nastavený celoplošně bez ohledu na 
zástavbu. U obcí s velkým počtem místních částí, nebo se specifickými rozdíly v zástavbě a u velkých 
měst se naopak pytlový sběr realizuje ve vybraných lokalitách, kterými bývá zástavba s rodinnými 
domy nebo historická centra měst, kde nemohou být umístěny nádoby na tříděné odpady, v některých 
případech dokonce lokality osídlené některými sociálními skupinami obyvatelstva. V těchto případech 
je hlavním důvodem zavedení pytlového sběru přiblížení možnosti třídění odpadů obyvatelům 
vybraných lokalit, kde by v případě použití sběrných nádob byla donášková vzdálenost pro 
obyvatelstvo obtížně akceptovatelná a výtěžnost tříděného sběru by byla nízká a náklady spojené 
s provozem sběrné sítě nádob byly vysoké, anebo je užití nádobové sběrné sítě z nějakých důvodů 
nemožné. V některých případech dokonce přistupují obce k plošnému zavedení pytlových sběrů 
některé z komodit doplňkově k již existující nádobové sběrné síti, ponechávají možnost volby pro 
jeden ze způsobů sběru právě s ohledem na individuální subjektivní preference obyvatel. 
 
Charakterem sběru je myšleno nastavení sběru jako výhradního celoplošného sběru, kdy obce 
nepoužívají sběrné nádoby, nebo používají nádoby jen na vybrané komodity, např. sklo, nebo jako 
sběru doplňkového, který slouží buď jako náhrada nádobového sběru ve vybraných lokalitách, nebo 
jako celoplošná varianta pro sběr jen vybrané komodity. Tuto otázku si musí obec před zpuštěním 
pytlového sběru vždy zodpovědět. 
 
Stanovení sbíraných komodit 
Pytlovým sběrem je možné principiálně sbírat všechny využitelné odpady. Často se tak děje, ale 
v celé řadě případů je tímto způsobem sbíraný jen omezený počet komodit. Existují tak lokality, kde je 
pomocí pytlového sběru sbírána jen jedna komodita, často jako doplněk nádobovému sběru, stejně 
tak existují oblasti, kde je prostřednictvím pytlového sběru sbíráno i více jak pět komodit. Přitom 
rozšíření sběru komodit je velice snadné, často stačí jen určit další komoditu, která se bude sbírat a 
není třeba dále systém upravovat, tzn. rozšíření sběru proběhne jen „rozhodnutím“. 
 
Nejčastěji sbíranými komoditami jsou tzv. „lehké komodity“ jako plasty a nápojové kartony, méně 
často se sbírá pytlovým sběrem papír, nejméně rozšířený je sběr skla, kovů a např. textilu. V případě 
skla je třeba podotknout, že pytlový sběr je určen výhradně pro obalové sklo, prostřednictvím pytlů 
nelze sbírat tabulové sklo, nebo skleněné střepy a při manipulaci s pytlem je třeba jisté opatrnosti a je 
vhodné pytle nepřeplňovat. Na druhou stranu je třeba podotknout, že jisté formy pytlového sběru jsou 
používány pro sběr bioodpadu, a také pro sběr směsného komunálního odpadu. 
 
Výběr a pořízení pytlů 
Při výběru pytlů používaných pro sběr je často postupováno dle celé řady kritérií. Mezi hlavní patří 
velikost a tloušťka stěny pytle, případně jeho barva.  
 
V praxi jsou nejčastěji používány pytle o velikosti 80 -120 litrů, i když je třeba předeslat, že objem pytlů 
je často jen odhadovanou hodnotou, protože se poměrně obtížně stanovuje. Obvykle se používají 
pytle o rozměrech cca 700 mm šířky a 1000 mm délky. Mnohem vhodnější z pohledu skladovatelnosti 
je používání pytlů se záložkami, kdy pak má pytel rozměry např. 1000 mm x 400mm x (200 +200 mm) 
a pytel se tak svoji konstrukcí blíží spíše hranolu, po naplnění je jeho podstava stabilnější. V současné 
době je na trhu velký výběr pytlů v různých provedeních, často i s integrovanou šňůrkou na zavázání 
pytle, nebo stahovací páskou. 
 
Velkým dilematem je obvykle volba vhodné síly stěny pytle. V rámci ČR se používají pytle s obvyklou 
sílou stěnou stěny pohybující se od 0,025 mm až do 0,05 mm ale není problém setkat se i s pytli o 
tloušťce až 0,1 mm. Obce často vede k volbě silnějšího pytle obava z možného protrhnutí pytle, obce 
chtějí, aby pytle vydržely a obyvatelé si nemohli stěžovat na to, že se pytel „protrhne“. Přitom existují 
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dlouhodobě dobré zkušenosti s tloušťkou pytlů okolo 0,03 mm, které se používají pro sběr všech 
komodit včetně skla. Problémem pytlů je totiž často materiál, ze kterého jsou vyrobeny, pytel s větší 
tloušťkou nemusí mít takovou výdrž, jako pytel se slabší stěnou, ale vyrobený s přídavkem materiálů 
zvyšujících jeho pevnost. Velikost, tloušťka pytle a druh použitého materiálu mají zásadní vliv na jeho 
celkovou cenu. Obce často pořizují nejlevnější pytle na trhu, kde hlavním parametrem je cena a 
tloušťka. Pořizovací cena pytlů se tak pohybuje v souvislosti s tloušťkou, velikostí a odebraným 
množstvím cca od 1,80 Kč bez DPH až do téměř 10 Kč bez DPH za kus. 
 
Dodavatelem pytlů jsou buď svozové firmy realizující svoz, nebo obchodníci s obalovým materiálem, 
méně často obce nakupují pytle od samotných výrobců pytlů, některé obce ponechávají nákup pytlů 
na samotných občanech, kteří si sami zvolí typ a tloušťku pytle, která jim vyhovuje, ať již z pohledu 
skladovatelnosti odpadu v domácnosti nebo hrozby protržení. 
 
Dalším parametrem pytlů, který je často předmětem řešení, je jejich barevnost. Požadavky obcí na 
barevnost často souvisí se snahou dodržet barevné schéma používané u nádob na tříděný odpad a 
rozšířit tak již zavedený úzus i na pytlový sběr. Jelikož obyvatelé mají pytle v domácnostech a vidí do 
nich a vědí, co do nich odkládají, není barevnost pytlů úplně opodstatněná. I přesto mnoho obcí 
používá barevně rozlišené pytle podle sbíraných komodit. V tomto případě obec musí skladovat více 
druhů pytlů, navíc obecně platí, že barevné pytle jsou dražší než transparentní, nebarevné. Barevnost, 
resp. probarvenost pytlů často způsobuje jejich neprůhlednost, která následně svádí k tomu, aby do 
pytle byly odkládány nežádoucí příměsi. Z toho pohledu je mnohem důležitějším parametrem 
průhlednost pytlů, která jednak umožňuje domácnostem dobře se orientovat v tom, k čemu jednotlivé 
pytle slouží, na druhou stranu pak umožňují obsluze svozového vozidla identifikovat obsah pytle, 
případně odhalit nežádoucí příměsi již v okamžiku sběru a tak velice snadno rozhodnout o dalším 
nakládání s obsahem pytle. U dlouhodobě realizovaných pytlových sběrů se tak postupně upustilo od 
barevných pytlů a důraz se klade na jejich průhlednost, tzn. používají se naprosto bezbarvé pytle, 
nebo jednobarevné pytle s malým probarvením, tak aby zůstaly i nadále průhledné. 
 
Poskytování informací na povrchu pytlů formou potisku s informacemi je okrajová záležitost. Přitom 
poskytování informací o třídění odpadů přímo na nádobách je na základě průzkumů veřejného mínění 
dlouhodobě nejpreferovanější metodou jak obyvatelé chtějí být informováni. V případě pytlů 
nakupovaných v běžné distribuční síti to ani možné není, potištěné pytle bývají pouze pytle 
nakupované na zakázku přímo u výrobců. V případě potištěných pytlů se však potisk často omezuje 
jen na označení komodity a logo svozové firmy, komplexně potištěné pytle se používají jen v několika 
lokalitách. 
 
Distribuce pytlů 
Vhodná distribuce pytlů domácnostem je velmi důležitým prvkem celého systému sběru a může velice 
významně ovlivnit celkovou výkonnost systému. Obecně se dají formy distribuce označit za plošné – 
neadresné a individuální adresné. V případě neadresné distribuce jsou pytle v podstatě rozdávány 
komukoliv, kdo si pro pytle přijde, aniž by obec evidovala, kolik komu pytlů vydala. Druhou možností je 
evidování počtu vydaných pytlů konkrétním osobám, nebo evidence podle čísel popisných apod. Jsou 
zaznamenány i případy, kdy jsou pytle označovány například právě číslem popisným, samostatnou 
kapitolou jsou pak případy, kdy se pytle označují speciálními identifikátory, zejména pak čárkovými 
kódy.  
 
Nejčastěji používaným způsobem distribuce je výdej pytlů prostřednictvím obecního nebo městského 
úřadu. Obce často volí takovou metodu, kdy při každoročním placení poplatků za odpady vybavují 
občany sadou pytlů na delší období. Obecně pak platí, že v případě potřeby si občan může kdykoliv 
vyzvednout další pytle. V případě větších obcí a měst většinou jedno distribuční místo nepostačuje, 
proto se zřizují další distribuční místa, například sběrné dvory, v některých případech prodejny 
spotřebního zboží, nebo jsou pytle distribuovány prostřednictvím správců budov nebo přímo obsluhou 
prodejny. Jedná se však vždy o případy, kdy občan je nucen si pro pytle dojít na distribuční místo. 
Proto, aby byla služba pro obyvatele co nejpohodlnější, používají některé obce metodu plošné 
distribuce pytlů do schránek, např. několikrát ročně. Jako velice efektivní se jeví metoda, kdy se 
během svozu obyvatelům vydávají za naplněné pytle, pytle nové v odpovídajícím počtu. Tato metoda 
nenutí obyvatele chodit si pro pytle na často vzdálené distribuční místo, navíc umožňuje poměrně 
přesně evidovat počet vydaných pytlů a pomáhá účinně eliminovat zneužívání pytlů k jiným účelům, 
než ke kterým jsou určeny. Právě zneužívání pytlů k jiným účelům je jedním z negativních rysů 
neadresné distribuce. 
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Zpoplatnění pytlů pro obyvatelstvo je jevem, který se ojediněle objevuje v některých lokalitách. Výše 
ceny za pytle se liší a pohybuje se v řádech jednotek až desítek korun za vydaný pytel. Ojedinělá není 
ani metoda, kdy občan po vyčerpání pytlů přidělených na určité období si další pytle může pouze 
přikoupit. V jiných případech obec ponechává pořízení pytlů přímo na občanech, podmínkou je např. 
jen průhlednost pytlů, nebo identifikátor- čárový kód. 
 
Obecně se lze konstatovat, že převládá nezpoplatněná distribuce a obce k ní přistupují většinou 
v případech, kdy je prostřednictvím pytlového sběru poskytována nějaká výhoda. V opačném případě 
působí zpoplatnění pytlů jako významný inhibitor využívání pytlového sběru, stejně jako nevhodně 
zvolená forma distribuce. 
 
Určení míst pro odkládání pytlů 
Určení míst pro odkládání naplněných pytlů je třeba volit vždy uváženě tak, aby nebyla popřena jedna 
z hlavních vlastností pytlového sběru, a tou je minimalizace donáškové vzdálenosti. V praxi se 
používají metody svozu dům od domu, svozová trasa, která kopíruje naprostou většinu komunikací 
v obci, kde jediným omezujícím parametrem je dostupnost pro svozovou techniku, dále bývají pro 
odkládání pytlů určená sběrná místa, kterými mohou být stanoviště kontejnerů na tříděný odpad, 
speciální sběrná místa, nebo sběrné dvory. V případě odkládání pytlů na místa před domem, nebo na 
svozovou trasu, která však nesmí být příliš vzdálená od většiny domácností, se velmi dobře projevuje 
adresnost pytlového sběru. Při svozu je velmi snadné kontrolovat lokality, kde se pytlový sběr využívá, 
je možné cíleně působit na lokality, kde nejsou výsledky optimální, navíc v případě transparentních 
pytlů je možné snadno kontrolovat obsah pytlů a v případě, že pytel obsahuje nežádoucí příměsi, je 
možné snadno identifikovat „hříšníka“ a okamžitě zjednat nápravu. V případě použití svozové trasy byl 
však výjimečně zaznamenaný případ, kdy si správce komunikace, v tomto případě se jednalo o 
frekventovanou silnici první třídy, stěžoval na to, že pytle shromažďované v den svozu, ohrožovaly 
bezpečnost silničního provozu, zejména pak v případě větrného počasí, kdy se pytle objevovaly ve 
vozovce.  
 
Odkládání pytlů na sběrná místa je vhodné v případě, kdy se jedná o možnost pro odložení pytle 
mimo termín pravidelného svozu, občan tak má možnost odložit pytle v případě potřeby a není nucen 
je dlouhodobě skladovat v domácnosti. V případě, kdy je odkládání pytlů na sběrná místa nastavené 
jako jediný možný způsob, postrádá použití pytlů z velké části na významu a pytel zde plní pouze 
funkci shromažďovacího prostředku. To platí zvláště v případě, kdy je sběrným místem stanoviště 
nádob na tříděný sběr. K zavedení takovýchto míst pro odkládání pytlů musí mít obec velmi zásadní 
důvody, jako je například pytlový sběr takové komodity, kterou není možné sbírat do nádob. Z praxe 
jsou však známy způsoby, kdy odkládání pytlů k nádobám na tříděný sběr nezřídka způsobilo, že se 
k nádobám následně začal odkládat i ostatní odpad, např. objemný a směsný komunální a to 
v důsledku toho, že byla porušena jedna z charakteristik pytlového sběru – adresnost. Odkládání pytlů 
k nádobám na tříděný odpad je stejně anonymní, jako je odkládání odpadů do nádob samotných. 
Naprosto specifickým způsobem je stanovení sběrných míst a sběrných dvorů jako jedinou možností 
pro odkládání pytlů, tato metoda je realizována v souvislosti s motivačním sběrem pomocí pytlů 
identifikovaných čárkovými kódy, kdy je dodržena zásada adresnosti pomocí čárového kódu, ale 
donášková vzdálenost je značná a převyšuje několikanásobně i donáškovou vzdálenost k nádobám 
na tříděný sběr, občan je však k převážení pytlů na sběrný dvůr motivovaný finanční odměnou. 
 
Nastavení frekvence svozu 
Nastavení frekvence svozu často souvisí s počtem sbíraných komodit, množství vyprodukovaných 
odpadů, velikostí sídla a charakteru zástavby, ve které je sběr realizován a případně závisí na 
zvyklostech svozové společnosti. V praxi se nejčastěji vyskytují frekvence svozu jedenkrát týdně, 
jedenkrát za 14 dní, jednou za měsíc, jednou za čtvrtletí, případně podle zvláštního svozového 
kalendáře. Obecně se nejčastěji používá pravidelný svoz, který je navíc dobře zapamatovatelný, to 
znamená, že není definovaný konkrétním datem, ale je dobře odvoditelný, např. každé pondělí, první 
středa v měsíci, každé druhé úterý apod. V opačném případě se často stává, že obyvatelé odkládají 
pytle na určená místa mimo svozový den a jedné z předností pytlového sběru – čistoty v obci, se 
nedaří dosáhnout. 
 
S nastavením frekvence svozu souvisí i druh komodity, který se bude v konkrétní den svážen. V praxi 
jsou zaznamenané jak případy, kdy se svážejí všechny komodity najednou v jeden termín, tak svoz 
každé komodity zvlášť, přičemž každá má svůj interval svozu, tak svoz po komoditách podle 
speciálního svozového kalendáře. Volba svozu pytlů po jednotlivých komoditách obvykle vychází více 
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z potřeb svozových společností, než z potřeb obce samotné. Ve světle dlouhodobě zavedených sběrů 
se však svoz po komoditách nejeví jako opodstatněný, naopak pro obyvatele přináší tato forma sběru 
spíše komplikaci v podobě nutnosti pamatování si složitých svozových zvyklostí. Pravidelný svoz 
všech komodit je pro obyvatele pohodlný a snadno zapamatovatelný, řeší i rozdílnou rychlost 
naplňování pytlů podle druhů odpadů. Občan jednoduše ve svozový den odevzdá ten pytel, který 
právě naplnil bez ohledu na komoditu. 
 
Realizace svozu 
V praxi se vyskytují v zásadě dva způsoby, jakými jsou prováděny svozy pytlových sběrů, a to buď 
prostřednictvím svozové společnosti, nebo technických služeb, které obci poskytují i další služby 
v odpadovém hospodářství nebo obec sama svojí technikou sváží naplněné pytle na sběrné místo 
nebo v některých případech přímo k úpravci nebo zpracovateli. Je nutné zdůraznit, že právě volba 
jednoho z těchto dvou způsobů svozu a jeho další modifikace je určující pro celkové náklady na 
pytlové sběry v obci. 
 
Svoz pytlů realizovaný svozovou společností nebo technickými službami se zpravidla provádí vozidly 
s velkou kubaturou ložné plochy, zejména se jedná o různé valníkové, nebo skříňové nástavby, 
v menší míře pak nosiče kontejnerů, výjimečně pak pomocí vozidel s lineárním presem. Hlavním 
parametrem pro použití vozidla totiž není užitečná hmotnost, která v případě pytlových sběrů nehraje 
zásadní roli, ale právě kapacita nástavby. Dalším společným jmenovatelem svozu pytlů jsou vozidla 
s malou spotřebou paliva a tudíž i s nízkými provozními náklady, právě proto, že pytle nejsou při 
svozu ve většině případů stlačovány, výjimkou je rovnání pytlů do skříňové nástavby, kdy je důsledné 
vyplnění celé nástavby zásadní prvek pro efektivitu celého svozu. V případě, kdy svozy provádí obec 
sama, se velmi často používá traktor s přívěsem. Posádka svozového vozu čítá obvykle dva až tři 
pracovníky, vždy řidiče a jednoho až dva pomocníky, záleží na dalších parametrech svozu, jako např. 
evidování pytlů, výměna prázdných pytlů za plné apod., pracovníci provádějící svozy bývají obvykle 
zaměstnanci obce nebo města a činnosti vykonávající v souvislosti se svozy představují jen 
doplňkovou náplň jejich pracovních činností. Za pomocníky posádek bývají v řadě případů nasazování 
pracovníci veřejné služby obvykle s trvalým pobytem v obci nebo městě. Doba trvání svozu závisí 
jednak na délce svozové trasy, jednak na množství pytlů, případně na velikosti svozové oblasti 
v případě větších celků. Jsou zaznamenány případy, kdy je město rozděleno na několik svozových 
tras a každá z nich je svážena v jiný den v týdnu. V případě pytlového sběru obce ve výrazně větší 
míře než u nádobového sběru využívají vlastních technických prostředků, ať již vozidel, nebo 
technických služeb, které používají v rámci režijního provozu. Velmi často obce pomocí vlastních 
technických prostředků zrealizují svoz, svezené pytle ukládají na sběrná místa a po nasbírání většího 
množství pytlů předávají odpady oprávněným osobám, ať již zdarma nebo za úplatu. V menší míře 
obce využívají služeb svozových firem, tak činí obce zejména v případě, kdy má obec se svozovou 
firmou uzavřenou smlouvu na „komplexní zajišťování služeb.“  Přesto anebo právě proto jsou vozidla 
s lineárním presem používány jen okrajově, protože pytle se v nástavbě potrhají a další manipulace 
s materiálem je složitější. 
 
V rámci svozu mohou být realizované doplňkové aktivity, jednak evidování (počítání) pytlů, načítání 
čárových kódů, výdej nových pytlů a podobně, záleží na celkové organizaci sběru. 
 
Další nakládání se sebranými odpady 
Další nakládání s odpady v pytlích se neliší od nakládání s odpady z nádobových sběrů. I v tomto 
případě musí proběhnout úprava odpadů na dotřiďovacích linkách, byť nároky na jejich vybavenost 
nejsou zdaleka tak velké jako u standardních dotřiďovacích linek. Svezené pytle se velice často 
soustřeďují na sběrných místech do doby, než je jich takové množství, které se vyplatí předat 
k dalšímu nakládání. Obce ve většině případů odpady samy neupravují, ale předávají je dalším 
oprávněným osobám buď v pytlích, nebo je na sběrných místech přesypávají do velkokapacitních 
kontejnerů odběratelů.  Neosvědčilo se lisování odpadů v pytlích do balíků a jejich přeprava k dalšímu 
nakládání, rozrušování pytlů slisovaných do balíků je velice náročné. 
 
Jak již bylo uvedeno výše, jednou z hlavních vlastností pytlového sběru je vysoká kvalita sběru, 
odpady obsahují jen velmi málo nečistot. Proto v případě některých komodit je možné přistoupit 
rovnou k lisování, to se týká zejména nápojových kartonů a papíru, který v případě pytlových sběrů 
obsahuje jen velmi malé množství lepenky. Pravdou je, že pytle samotné určitým způsobem zvyšují 
nároky na manipulaci s odpady, kdy je potřeba odpad z pytlů vysypávat před vlastním dotříděním. 
V případě, kdy je prostřednictvím pytlů sbírané i sklo, zaznamenáváme případy, kdy je sklo při 
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vyprazdňování pytlů tříděno podle barev do příslušných kontejnerů. Z tohoto pohledu pak je možné 
považovat oddělený sběr čirého a směsného skla prostřednictvím odlišných pytlů za nadbytečný.  
 
Rozšíření pytlového sběru v ČR 
Pytlový sběr odpadů má v různé formě zavedeno 23% obcí, přičemž 3% obcí realizují jen pytlový sběr 
nápojových kartonů a 2% obcí realizují výhradní pytlový sběr, nepoužívají sběrné nádoby.  
Nejčastěji se vyskytujícím modelem je sběr jedné z hlavních komodit (papír nebo plasty), ať již 
představuje pouze výhradní pytlový sběr jedné komodity nebo doplňkový pytlový sběr k nádobové 
sběrné síti. Tento model je provozován v cca 13 % všech obcí ČR.  

Pytlový sběr papíru nebo plastů podle velikostních skupin obcí 

 0-500  521 obcí 43% 

500-1000  288 obcí 24% 

1001-4000  314 obcí 26% 

4001-10 000  49 obcí 4% 

10 000-20 000  14 obec 1% 

20 000-50 000  14 obcí 1% 

50 000- 100 000  4 obcí 1% 

 
Z hlediska územního zastoupení pytlového sběru tříděného odpadu v hlavních komoditách ve 
Zlínském, Olomouckém kraji, Moravskoslezském a Libereckém kraji, nejméně je pytlový sběr 
zastoupen v Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. 
 
V průběhu let 2012 - 2014 probíhala terénní šetření, během kterých bylo osloveno celkem 131 obcí 
(11% obcí provozujících pytlové sběry), ve kterých je sbírána alespoň jedna z hlavních komodit (papír, 
plasty) ať již doplňkově nebo jako hlavní forma sběru. Výběr obcí k oslovení musel splňovat 
následující kritéria: obce byly vybírány ve všech krajích ČR, se snahou o výběr zástupců ze všech 
velikostních skupin, dále byly obce vybírány podle toho, zda provozují systém sběru jako hlavní, nebo 
jako doplňkový a posledním kritériem bylo množství sebraných pytlů v roce 2013 na základě podkladů 
databáze EKO-KOM, a.s. 
 
Na základě získaných dat se podařilo definovat čtyři typické modely pytlového sběru, které se 
nejčastěji vyskytují. 
 
MODEL, KDY SVOZ PYTLŮ PROVÁDÍ SAMA OBEC 
 
Ve 27 % oslovených obcích provádí svozy sama obec, touto formou jsou sbírány komodity papír, 
plasty, nápojový karton, velice minoritně i sklo a kovy. 
 
Základní popis systému – pytle jsou technikou obce svezeny ze stanovišť, což jsou v drtivé většině 
místa před domy, dále obvykle na sběrný dvůr obce, odkud si ho sveze příslušná svozová firma, 
některé obce, které mají třídící linku spádově dostupnou, odváží pytle přímo k úpravci bez překládky 
na sběrném dvoře. Svozy jsou prováděny zaměstnanci obce, pro které obvykle není tato činnost 
hlavní pracovní náplní, nebo jsou ke svozům využiti občané v rámci veřejně prospěšných prací. 
Náklady na provoz tohoto modelu pytlových sběrů pro obce přináší pouze náklad na nákup pytlů a na 
PHM, 26 % obcí, které předávají odpad svozovým společnostem má výnos z prodeje materiálu. 
 
MODEL, KDY SVOZ PYTLŮ PROVÁDÍ SVOZOVÁ FIRMA 
 
V 73 % oslovených obcí provádí svozy svozová společnost, touto formou jsou sbírány komodity papír, 
plasty, nápojový karton, velice minoritně i sklo a kovy 
 
Základní popis modelu – pytle jsou svozovou společností sváženy na třídící linku, kde jsou zváženy, 
v některých případech (24% obcí) svozová společnost počítá množství svezených kusů pytlů, ať již 
přímo při svozu nebo až na třídící lince společnosti.  Obce často dostávají od svozových společností 
pouze informace o celkovém množství sebraného odpadu z pytlových sběrů podle komodit, údaje o 
počtech pytlů jsou často přepočítávány na základě různých vzorců.  
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Jednotlivé lokální modifikace tohoto modelu se příliš neliší, za zmínku stojí model realizovaný 
v severních Čechách, kde jsou pro sběry použity univerzální transparentní pytle pro všechny 
komodity, občané mohou do tohoto pytle mísit všechny sbírané využitelné složky KO (papír, plasty, 
nápojové kartony, sklo směsné i barevné, kovy a textil). 
 
DOPLŇKOVÝ PYTLOVÝ SBĚR 
 
V 55 % oslovených obcích je provozován doplňkový pytlový sběr komodit papír, plasty bez PET, 
pouze PET láhví, plastů ve směsi s nápojovým kartonem, všech plastů, společně s nádobovým 
sběrem.  
 
Základní popis modelu – tento model spojuje všechny metody předešlých modelů, některé obce 
provozují v doplňkovém sběru motivační modely pytlových sběrů (7 %), svozy provádí jak sama obec, 
tak svozová společnost. 
 
MOTIVAČNÍ MODEL 
 
Motivační model je charakterizován identifikací pytlů (čárovými kódy) a finančními bonusy občanům. 
Základní popis modelu – odpad z pytlů je svozovou společností svážen přímo při svozu, kdy jsou 
zároveň počítány svážené pytle, anebo je odpad z pytlů svozovou technikou svezen na třídící linku, 
kde jsou čtečkou načteny kódy, pokud je jedná o kódové identifikátory, spočítány zváženy pytle. 
Každá rodina disponuje svým vlastním identifikačním kódem, který je softwarově propojen 
s internetovým účtem uživatele služby, na kterém může sledovat množství sebraného odpadu, počet 
odevzdaných naplněných pytlů, popř. výši bonusu. V případě motivačních modelů často existují 
váhové a kvalitativní limity, pro které může svozová firma odmítnout pytle svést. 
 
Motivační nástroje – bodový systém – za určitý počet odevzdaných pytlů náleží určitý počet bodů, 
které jsou přepočítány na finanční odměnu, systém platby hotovosti – za určité množství odevzdaných 
pytlů je vyplacena finanční odměna, systém srážky z poplatku – za určité množství odpadu nebo 
počtu pytlů je provedena srážka z platby poplatku. 
 
Výkonnostní a ekonomické zhodnocení různých forem pytlového sběru bude součástí prezentace 
studie na konferenci Odpady a obce 2014. 
 
Závěrem je třeba znovu zdůraznit, že v případě, kdy jsou respektovány základní parametry a 
charakteristiky pytlového sběru, pak je velice výkonný a efektivní. V opačném případě je při chybně 
nastaveném systému velice snadné tyto výhody potlačit a výsledný efekt nebude odpovídat 
očekáváním. 
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Porovnání způsobů sběru přenosných baterií v ČR 

RNDr. Petr Kratochvíl 
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Ekonomika odpadového hospodářství v obcích ČR – 
aktualizace údajů za rok 2013 

RNDr. Martina Vrbová, Ph.D. 
EKO-KOM, a.s. 
 
Plán odpadového hospodářství a další nové zákonné úpravy oblasti odpadového hospodářství 
představují řadu povinností a stanovují nové cíle pro všechny původce odpadů a obce především. 
Plnění těchto cílů má většinově dopad na ekonomiku procesů nakládání s odpady. Standardním 
postupem před schvalováním nových zákonů a dalších norem by mělo být vždy důkladné 
vyhodnocení nákladovosti navrhovaných opatření. Znalost ekonomických dat je však v oblasti 
odpadového hospodářství poměrně omezená.   
 
Jedinou oblastí, která je popsána z pohledu ekonomických ukazatelů, je komunální odpadové 
hospodářství. Znalost hlavních nákladových položek a faktorů, které je ovlivňují, je nezbytně nutná pro 
jakékoliv hodnocení a dlouhodobé plánování systémů nakládání s odpady. U obcí to platí dvojnásob, 
protože jsou odpovědné za odpad svých občanů a dalších subjektů, zapojených do obecních 
systémů. Finanční zdroje na pokrytí nákladů přitom pocházejí zejména z poplatků občanů a veřejných 
prostředků, kterými disponuje obec.    
 
Ekonomické ukazatele komunálního odpadového hospodářství nejsou v ČR systematicky sledovány 
v oficiálních datových strukturách. Základním zdrojem dat pro obce jsou tak údaje AOS EKO-KOM, 
a.s. Údaje jsou získávány z ročního dotazníku o nakládání s komunálními odpady, který všechny obce 
zúčastněné v systému EKO-KOM poskytují jedenkrát ročně. Za rok 2013 zpracovávalo tento dotazník 
6 057 obcí (10,472 mil. obyvatel). 
 
Konsolidované výstupy z dotazníků slouží jako podklad pro různé studie včetně např. Strategie 
rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR (SMO ČR, 2008, 2011), Podklady pro POH ČR 
(IURMO, 2012). Agregované výstupy z dotazníku jsou každoročně poskytovány SMO ČR. Slouží také 
jako jeden z datových podkladů pro Hodnocení nákladů na hospodaření s komunálními odpady, které 
pro SMO ČR zpracovává jím založený Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí. Komplexní výstupy 
z tohoto hodnocení byly prezentovány v roce 2013 a měly by být každoročně zveřejňovány jako 
podklad pro obce při tvorbě cen za služby v OH, které obce nakupují.  
 
V následujícím textu jsou presentovány údaje v rozsahu příspěvků z minulých let, aby byla zachována 
konzistence sledovaných dat.  
 
Zdroj dat 
Pro hodnocení ekonomických ukazatelů jsou vždy použity jen ty dotazníky, které jsou řádně vyplněné 
relevantními daty (údaje jsou poskytnuty v požadovaném rozsahu). Vzorek obcí, který byl použit pro 
hodnocení nákladovosti za rok 2013, byl sestaven ze 4.800 obcí (tj. cca 77 % všech obcí v ČR) s více 
než 9,78 mil. obyvatel (tj. cca 93 % obyvatel ČR). Vzorek obcí, použitý k hodnocení, odpovídá 
republikovému statistickému rozdělení obcí do velikostních skupin. 
  
Celkové náklady na odpadové hospodářství  
Pro sledování a hodnocení ekonomických parametrů obecních systémů nakládání s odpady jsou od r. 
2001 používány základní položky, které měly a mají význam při stanovení nákladů. S časem 
samozřejmě význam některých položek klesá, naopak se objevují nové položky, které souvisejí 
s rozvojem odpadového hospodářství (např. rozvoj sběru bioodpadů, rozšíření sběrných dvorů apod.). 
 
Pro zachování konzistence sledovaných ukazatelů jsou v tabulce č. 1 uvedeny hlavní položky, které 
jsou sledovány dlouhodobě. Jsou uváděny jako měrné náklady, tj. v Kč/obyvatel/rok. Dříve uváděná 
položka Ostatní byla nahrazena položkou Bioodpady, u kterých lze očekávat nárůst nákladů 
v souvislosti s rozvojem odděleného sběru v obcích. Položka zahrnuje dnešní náklady na oddělený 
sběr a odpady z veřejné zeleně. V dalších obdobích bude nutné některé další položky sledovat 
samostatně a to zejména s ohledem na způsoby sběru jednotlivých materiálových komodit.   
 
V roce 2007 byla základní sada ukazatelů rozšířena o další. Jedná se o podrobnější popis 
nákladovosti provozu sběrných dvorů, odděleného sběru využitelných odpadů podle komodit. Dále 
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pak jsou sledovány náklady na informování obyvatel, náklady na sběr bioodpadů, administrativní 
náklady spojené s odpadovým hospodářstvím. Sledují se také další služby, které zajišťuje obec a při 
jejichž realizaci vznikají také odpady. Jedná se o veřejnou zeleň, údržbu veřejných prostranství atd. 
Další informace k těmto nákladům jsou uvedeny dále v textu. 
K další změně ve sledování nákladů došlo v roce 2012, kdy se náklady na jednotlivé komodity nebo 
činnosti začaly sledovat ve vazbě na způsob jejich sběru a zajištění v obci. 
 
U všech nákladových položek se jedná vesměs o provozní náklady (v případě investic je zahrnuta i 
část odpisů investice v daném roce, nikoliv však celková výše investic v daném roce). Veškeré 
provozní náklady jsou uvedeny včetně DPH, protože většina obcí a měst není plátcem DPH v oblasti 
odpadového hospodářství.  
 
Tabulka č.1  Vybrané náklady na hospodaření s odpady v obcích (v Kč/obyvatel/rok) 
 

  směsný 
odpad 

objemný 
odpad 

tříděný 
sběr 

sběrné 
dvory 

černé 
skládky 

bioodpady celkem 

r.2003 371,8 37,1 64,5 46,8 9,3   578,9 

r.2004 415,8 41,9 75,4 52 11,8   649,4 

r.2005 429,4 42,2 79,9 54,1 11,6   659,6 

r.2006 463,2 45,3 98,4 56,2 11,8   697,9 

r.2007 494,8 56,9 116,4 65 8,7   765,2 

r.2008 511,1 49,3 121,6 88 12,5   803 

r.2009 521 52,6 132,3 86,2 11 80,7 849,3 

r.2010 522 50,1 136,2 89,4 11,1 71,1 868,2 

r.2011 515 47,9 145,2 98,3 9,9 72 912 

r.2012 529,5 71,3* 149 93,2 10 50,7 902,7 

r.2013 531,3 71,0* 149,1 80,0  6,7 49,6 889,7 

 
Vysvětlivky:  
*objemný odpad – zahrnuje náklad obcí na veškeré způsoby sběru objemných odpadů (mobilní sběr, sběrné dvory a místa, 
další způsoby)  
 
Zdroj: EKO-KOM, 2014 

 
Hodnoty byly vždy stanoveny u skupiny obcí, které uvedly požadovaný údaj a nikoliv jako průměr za 
celý sledovaný vzorek. Celkové náklady na odpadové hospodářství obcí, uvedené v posledním 
sloupci tabulky, nejsou prostým součtem jednotlivých položek tabulky. Představují průměrnou hodnotu 
celkových nákladů jednotlivých obcí a zohledňují tak skutečnost, že v každé obci je jiný rozsah služeb 
zajišťovaných v rámci odpadového hospodářství.  
 
V roce 2013 nebyl zaznamenán žádný zásadní pohyb celkových nákladů – u průměrné hodnoty 
Kč/obyvatel došlo k poklesu o 1,4 %. Mírný nárůst zaznamenala položka směsných komunálních a 
tříděného sběru odpadů.  
 
Průměrné náklady na provoz odpadového hospodářství v obcích ČR byly pro rok 2013 stanoveny na 
889,7 Kč ± 352,6,1 Kč/obyvatel/rok. Odchylka nákladů je téměř 40 % v porovnání nákladů 
v jednotlivých obcích, což svědčí o velké rozkolísanosti v nastavení systémů hospodaření s odpady a 
takové rozdílnosti cen služeb v obcích ČR.  
 
V tabulce č. 2 je uveden přehled základních nákladových položek za rok 2013 ve velikostních 
skupinách obcí. Vyšší celkové náklady vykazují obce a města mezi 10-20 tis. obyvateli, 50-100 tis. 
obyvatel a hl. m. Praha.  
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Tabulka č.2  Vybrané náklady v r.2013 (v Kč/obyvatel/rok) 
 

Velikost obce 
tříděný 
sběr 

směsný 
KO 

sběrný 
dvůr 

objemný 
odpad koše NO celkem 

do 500 168,5 543,3 116,4 64,0 15,9 35,5 852,6 

501 - 1 000 149,8 532,6 103,7 58,1 12,9 27,3 829,8 

1001 - 4000 137,1 512,4 113,0 64,8 19,9 19,8 816,7 

4 001 - 10 000 142,5 497,5 103,3 77,8 39,7 17,8 912,2 

10 001 - 20 000 124,6 499,3 113,0 78,1 46,5 16,7 964,7 

20001 - 50000 131,3 491,2 101,8 84,0 40,2 15,8 912,6 

50 001 - 100 000 123,4 492,4 51,4 69,1 41,7 18,0 934,8 

100 001 - 1 mil. 85,4 568,2 40,1 83,8   8,1 740,3 

nad 1 mil. 261,1 651,6 51,9 62,9   5,2 996,2 

Celkem ČR 149,1 531,3 80,0 71,0 36,4 16,7 889,7 
 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., 2014 

 
Rozdíly v nákladech nejsou jen ve velikostních skupinách, ale také v různých oblastech republiky. 
K porovnání jsou potom vhodnější jednotkové náklady na tunu odpadu, pro který je zajištěno 
nakládání (viz další text). Takové jednotkové náklady pak korespondují většinou s cenami služeb 
odpadových firem v jednotlivých svozových oblastech a ve spádových oblastech jednotlivých zařízení 
pro nakládání s odpady. 
 
Vzhledem k úpravě sledování dat je uveden přehled vybraných nákladových položek (průměrné 
hodnoty z hodnocených obcí) za rok 2013 samostatně (tabulka č. 3). Vždy se jedná o průměrný 
náklad ve všech obcích, které danou službu (nakládání s danou komoditou) zajišťují v rámci svého 
systému nakládání s odpady: 
 
Tabulka č.3 Vybrané náklady obcí za rok 2013 

rok 2013 Kč/obyvatel 

směsný odpad 531,3 

tříděný sběr (pa, Pl, Sk, NK, kov) 149,1 

sběrné dvory 80,0 

  - objemné odpady ve sběrných dvorech  70,5 

  - nebezpečné odpady ve sběrných dvorech  11,5 

objemné odpady ostatní sběr  28,3 

nebezpečné odpady ostatní sběr  9,6 

černé skládky 6,7 

oddělený sběr bioodpadů 25,3 

odpady z údržby zeleně 24,3 

koše 36,4 

propagace 3,2 

celkové náklady 889,7 

 
 
Směsný komunální odpad 
Nejvýznamnější nákladovou položkou pro všechny obce bez rozdílu je již několik let svoz a 
odstraňování směsných komunálních odpadů (52 - 77 % z celkových nákladů na OH v obci). Tato 
položka dominuje zejména ve skupině velkých měst nad 100 tis. obyvatel, kde jsou, díky nižším 
výkonům v tříděném sběru a s tím spojených relativně nízkým nákladům na třídění, naopak nejvyšší 
náklady spojené právě se směsným komunálním odpadem. Vyšší podíl nákladů na SKO je také 
v nejmenších obcích do 1 000 obyvatel. 
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Produkce směsných komunálních odpadů, kterou vykázaly obce zapojené v systému EKO-KOM, byla 
v roce 2013 v průměru 207,2 kg/obyvatel/rok (r.2012 - 207,8), tj. téměř shodná s předchozím rokem. 
Jedná se pouze o směsný komunální odpad obce, nikoliv původců na zemí obce, kteří si řeší 
nakládání  odpady samostatně.    
 
Přestože se produkce SKO nezvyšuje, spíše mírně klesá, tak náklady spojené se sběrem, svozem a 
odstraněním SKO rostou. Průměrné náklady na SKO za rok 2013 byly stanoveny na 531,3 ± 213,2 
Kč/obyvatel/rok (směrodatná odchylka dosahuje 40 % průměrných nákladů). V přepočtu na jednu tunu 
svezeného a odstraněného směsného KO to představuje cca 2 612,5 ± 1004,5 Kč.  Ve srovnání 
s rokem 2012 se jedná o 2,5 % nárůst v jednotkových nákladech v Kč/t. 

 
Tříděný sběr 
Druhou nejvýznamnější nákladovou položkou se stal v několika posledních letech tříděný sběr 
využitelných složek komunálních odpadů (především se jedná o komodity papír, plast, sklo, nápojové 
kartony). V roce 2013 tvořil 11,5 – 26,2 % z celkových nákladů na odpadové hospodářství obcí 
(průměr 16,8 %). Náklady jsou dány jednak investicí do sběrových nádob (pokud obec takovou 
investici učiní) a jednak vlastními provozními náklady. Ty jsou velmi variabilní, protože jsou do jisté 
míry ovlivňovány mírou poptávky a cenami druhotných surovin a rozsahem systému tříděného sběru. 
Důležitou roli hraje také cenová politika svozových firem v jednotlivých regionech.  
 
Náklady na tříděný sběr byly v roce 2013 ve sledovaném vzorku 149,1 ± 106,6 Kč/obyvatel/rok 
(rozptyl nákladů je cca 71 %). Rozdílnost nákladů ve velikostních skupinách obcí ukazuje tabulka č.4.  
 
Tabulka č.4  Orientační náklady na tříděný sběr využitelných odpadů ve vzorku (r.2013) 
 

Velikost obce kg/obyv. Kč/obyv. Kč/t 

do 500 34,0 168,5 4951 

501 - 1000 32,3 149,8 4640 

1001 - 4000 33,4 137,1 4102 

4001 - 10000 33,9 142,5 4199 

10001 - 20000 32,8 124,6 3800 

20001 - 50000 31,8 131,3 4135 

50001 - 100000 28,3 123,4 4363 

100001-1 mil. 23,0 85,4 3718 

nad 1 mil. 41,2 261,1 6338 

Celkem 32,6 149,1 4569 

Zdroj: EKO-KOM, a.s., 2014 

 
V tabulce je kromě jednotkových nákladů na 1 obyvatele také uvedena výtěžnost sběru využitelných 
odpadů, který je organizován obcemi (papír, plast, sklo, nápojové kartony sbírané do veřejné sběrné 
sítě kontejnerů nebo pytlů), a k tomu vztažené náklady v Kč na 1 tunu tříděných odpadů (bez rozlišení 
jednotlivých komodit). Jedná se především o nádobový a pytlový sběr. Za nejefektivněji nastavené 
systémy třídění odpadů lze považovat řešení ve městech velikostních skupin 1 – 20 tis. obyvatel – 
vyšší výkony v třídění odpadů a současně ceny v nižších hladinách.    
 
Pro dokreslení rozdílů v nákladech (a tedy i cenách) je uvedena tabulka č.5,  která ukazuje totéž jako 
tabulka č.4, ale pouze pro nejnákladnější komoditu – plast. Velký nepoměr vůči ostatním velikostním 
skupinám je u skupiny velkých měst nad 100 tis. obyvatel, kde nejsou náklady na sběr plastů 
jednoznačně vykazovány, nebo je sběr plastů omezený jen na vybrané komodity. 
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Tabulka č.5 Orientační náklady na tříděný sběr plastových odpadů ve vzorku (r.2013) 
 

Velikost obce kg/obyv. Kč/obyv. Cena Kč/t 

do 500 12,6 103,5 8 195 

501 - 1000 11,8 88,9 7 536 

1001 - 4000 11,3 75,0 6 644 

4001 - 10000 10,3 73,6 7 125 

10001 - 20000 8,9 58,2 6 540 

20001 - 50000 7,9 50,8 6 388 

50001 - 100000 6,6 61,2 9 235 

100001-1 mil. 7,0 23,9 3 428 

nad 1 mil. 9,7 108,9 11 230 

Celkem 9,6 72,6 7 601 
Zdroj: EKO-KOM, a.s., 2013 

 
Rozdíly jsou nejen ve velikostních skupinách, ale také v regionech, či spíše jednotlivých svozových 
oblastech. Rozdíly jsou dány především efektivností systému sběru a svozu využitelných odpadů. 
Nízká výtěžnost tříděného sběru a přitom vysoké náklady na jednotkové množství svědčí většinou o 
nesprávně nastaveném systému v obci či celé svozové oblasti. Z tohoto pohledu se jeví méně 
efektivní systémy tříděného sběru odpadů ve velkých městech (50 tis. – 1 mil. obyvatel).  
 
Bioodpady, odpady ze zeleně 
Náklady spojené s odděleným sběrem bioodpadů (systém sběru pro občany) vykázalo 1171 obcí a 
měst z celého vzorku (6,1 mil. obyvatel)), přičemž v roce 2012 to bylo 980 obcí a měst (5,35 mil. 
obyvatel) a v roce 2011 to bylo 782 obcí.  Většinově se jedná o obce a města, která zavedla některý 
ze systémů sběru rostlinných bioodpadů v některých druzích zástavby. Z 93 % se jedná o obce a 
města do 10 tis. obyvatel.  
 
Průměrný náklad na sběr bioodpadu od občanů se pohyboval kolem 25,3 Kč/obyvatel/rok. Některé 
obce a města přitom nabízejí sběr bioodpadů jako placenou službu pro občany. S předpokládanou 
zákonnou povinností pro obce zavést systém odděleného sběru rostlinných bioodpadů lze očekávat 
další nárůst nákladů.  
 
Náklady spojené s nakládáním s odpady z veřejné zeleně se pohybovaly kolem 24 Kč/obyvatel/rok. 
Tyto náklady spíše klesají, což může být způsobeno přenesením nákladů do celkové ceny služby, 
kterou obcím poskytují firmy udržující veřejnou zeleň. 
 
Sběrné dvory 
Položka sběrné dvory zahrnuje náklady na veškerý provoz sběrných dvorů (sběr objemných, 
využitelných a nebezpečných odpadů, bioodpadů, stavebních odpadů, atd. a následné nakládání s 
nimi).   
 
Sběrné dvory vykázalo 965 obcí ve sledovaném vzorku (celkem 998 sběrných dvorů). Lze 
konstatovat, že téměř všechna města a obce nad  4 tis. obyvatel jsou vybaveny sběrnými dvory. U 
menších obcí vybavenost klesá – ve skupině 1-4 tis. obyvatel jimi disponuje cca 66 %. Malé obce 
zřizují spíše sběrná místa, jen čtvrtina z nich uvedla existenci sběrného dvora.  
 
Náklady na provoz sběrných dvorů a sběrných míst jsou ovlivněny druhy a množstvím sbíraných 
odpadů. Jednotkové náklady v Kč/obyvatel pak klesají s velikostí města. Jednoznačně nejvyšší 
náklady jsou u sběrných dvorů malých obcí (cca 116 Kč/obyvatel oproti 40 Kč/obyvatel ve velkých 
městech). Je pak otázkou, nakolik se jedná o vhodně vynaložené investice (často s využitím 
dotačních titulů), když efektivita takových zařízení je velmi nízká.  
 
Dotázali jsme se také, nakolik obce využívají sdílení sběrných dvorů a obdobných zařízení s okolními 
obcemi. Použití sousedních sběrných dvorů uvedlo 213 obcí ve vzorku (cca 4 %), Jedná se většinově 
o obce do 4 tis. obyvatel. Průměrný náklad obcí za použití sběrného dvora v jiné obci přitom činil 
průměrně 36 Kč/obyvatel.   
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Ostatní náklady  
V roce 2009 se rozšířil soubor sledovaných údajů o další položky (náklady spojené s odpady z údržby 
veřejné zeleně, náklady za úklid veřejných prostranství) a jiné položky detailněji popsal (sběr 
objemných a bezpečných odpadů a provoz sběrných dvorů, tříděný sběr odpadů). 
 
Zajímavou položkou jsou administrativní náklady, které zřejmě nelze promítat do přímých nákladů 
obce na OH, nicméně v praxi představují zejména náklady spojené s výběrem a správou poplatků od 
občanů, případně dalších subjektů zapojených do systému obce, a správu odpadového hospodářství. 
V roce 2013 se tyto náklady pohybovaly kolem 18,8 Kč/obyvatel/rok, což odpovídá předcházejícím 
letům, kde se tento náklad pohyboval do 20 Kč/obyvatel. 
 
Pouze 22 % sledovaných obcí uvedlo také náklady spojené s přímým informováním a výchovou 
obyvatel ke správnému nakládání s odpady. Průměrný náklad přitom činil 3,5 Kč/obyvatel/rok, což 
bylo výrazně méně než v předchozím roce (6,6 Kč/obyvatel). Přitom ale je informování a výchova 
obyvatel velmi důležitou součástí funkčního OH. 
 
Odstraňování černých skládek uvedlo v r. 2013 jako nákladovou položku pouze 650 obcí, přičemž 65 
% obcí uvedeného počtu jsou obce a malá města do 4 tis. obyvatel. Náklady spojené s likvidací 
nelegálních skládek jsou víceméně stabilní a nijak zásadně se nemění a to i při trvalém růstu cen za 
služby spojené s odstraňováním odpadů.  
 
Poměrně velký náklad představuje úklid veřejných prostranství, i když jej nelze přímo začlenit do 
odpadového hospodářství. Náklady se pohybují kolem 45,9 Kč/obyvatel, přičemž nejvyšší náklady 
jsou vykazovány ve městech od 10-100 tis. obyvatel. 
 
 
Bilance nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství obcí 
Odpadové hospodářství obce má také svoji příjmovou část. Ta je tvořena nejčastěji poplatky od 
občanů, platbami podnikajících nebo právnických osob („živnostníků“) zapojených do systému obce a 
případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných z odpadů. Významnou položku tvoří také 
odměny systému EKO-KOM a případně úspora nákladů či platby kolektivních systémů zpětného 
odběru elektrozařízení. U menších obcí je také příjem od chatařů. 
 
Přehled průměrných příjmů ve velikostních skupinách obcí za rok 2013 ukazuje tabulka č.6.  
 
Tabulka č.6  Bilance příjmů a nákladů v OH obcí dle velikostních skupin v Kč/obyvatel/rok (r.2013) 

 
 

Velikost obce 

              Příjmy     
Náklady 
celkem 

 
průměrně 

obec 
doplácí 

Od 
obyvatel 

živnosti druhotné 
suroviny 

od 
chatařů 

Odměna 
EK 

Odměna 
KS 

 celkem 

do 500 426,6 27,1 38,3 51,1 105,3 48,8 697,2 852,6 18,2% 

501-1000 450,1 30,3 30,6 41,0 99,2 26,1 677,3 829,8 18,4% 

1001-4000 453,8 39,4 19,6 32,0 100,2 14,8 659,8 816,7 19,2% 

4001-10000 480,8 45,3 18,9 17,4 104,4 11,3 678,0 912,2 25,7% 

10001-20000 513,9 44,3 25,9 11,6 100,7 6,2 702,6 964,7 27,2% 

20001-50000 489,8 18,6 16,0 7,5 92,5 4,5 629,0 912,6 31,1% 

50001-100000 477,2 1,3 21,6 5,1 87,6 5,2 598,0 934,8 36,0% 

100 001 -1 mil. 537,1   24,3   73,1 2,4 637,0 740,3 14,0% 

nad 1 mil. 561,2 1,4 14,0   129,5   706,1 996,2 29,1% 

Celkem 489,7 23,1 19,4 23,9 100,1 8,5 664,6 889,7 25,3% 
 Zdroj: EKO-KOM, a.s., 2014 

 
Průměrný poplatek od občanů v r. 2013 činil cca 489,7 Kč/obyvatel (456,3 Kč/obyvatel v roce 2012). 
Celkově se oproti předchozím letům průměrná platba na občana mírně zvýšila.  
 
Se změnou zákonné horní hranice místního poplatku se daly očekávat úpravy plateb v roce 2013 – 
z dotazníku za rok 2012 tak předpokládala asi třetina obcí. Realita roku 2013 je však taková, že 92 % 
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obcí ve vzorku (87 % obyvatel) výši poplatku nijak neměnilo. U 2 % obcí došlo k poklesu poplatků. 
K navýšení se odhodlalo pouze 6 % obcí a měst. Nárůst či pokles se pohybovaly kolem hranice ± 17 
%, tedy cca 83 Kč/obyvatel.        
    
Příjmy za prodej druhotné suroviny vyrobené z vytříděných komunálních odpadů, resp. za prodej 
vytříděných odpadů, ze kterých se potom vyrobí druhotná surovina (DS), uvedlo 19 % hodnocených 
obcí, přičemž se jednalo převážně o obce do 4 tis. obyvatel. Samosprávy obcí si bohužel 
neuvědomují, že ve standardních dobách (bez výrazných výkyvů na trhu s DS) má většina vytříděných 
odpadů pozitivní hodnotu. Následkem je, že i v době příznivých cen druhotných surovin řada obcí platí 
odpadovým firmám platbu spojenou s úpravou vytříděných odpadů. Přitom AOS EKO-KOM úpravu 
drtivé většiny vytříděných komunálních odpadů (jejich obalovou složku) dotuje přímo provozovatelům 
dotřiďovacích linek.  
 
Poslední dva roky jsou příznivé z pohledu prodeje druhotných surovin. To se potvrzuje trvajícím 
odklonem komunálního papíru z veřejné sběrné sítě do privátních výkupen. S tím je bohužel většinou 
spojený nárůst provozních nákladů měst a obcí na sběrnou síť pro tuto komoditu. Přes dobré ceny DS 
na trhu nedošlo k výraznému poklesu nákladů spojených s tříděným sběrem využitelných odpadů 
v obcích.   
 
U zpoplatňování živnostníků a právnických osob zapojených do systému obce uvedlo údaje cca 32 % 
obcí z celého vzorku. Více je tato možnost využívána v menších obcích a městech. 
  
V tabulce č.6 je uvedena teoretická bilance příjmů nákladů odpadového hospodářství obcí, tedy za 
předpokladu, že by obce v dané velikostní skupině dosahovaly všech možných příjmů, které byly 
uvedeny. Což v praxi samozřejmě neplatí. V posledním sloupci tabulky je uvedeno, jak velký podíl 
nákladů na odpadové hospodářství hradí obce ze svého rozpočtu – teoretický průměr za republiku je 
cca 25 %. Pokud bychom však porovnali absolutní celkové výdaje (Kč celkem) se součtem 
absolutních dosahovaných příjmů, pak je podíl hrazený obcemi vyšší – více než 32 % celkových 
nákladů na odpadové hospodářství obcí je reálně hrazeno z veřejných rozpočtů obcí. Jedná se o 
setrvalý stav posledních let. Pak vystupují otázky, nakolik je vhodné a logické vymýšlet motivační 
nástroje pro občany v podobě slev na poplatku, když poplatek od občanů sám v realitě pokrývá pouze 
52 % celkových nákladů  na odpadové hospodářství obcí v ČR. 
 
 Jak vyplývá z celého přehledu, rozdíly jednotkových nákladů u jednotlivých druhů služeb 
v odpadovém hospodářství jsou obrovské napříč celou republikou. Přitom podmínky pro nakládání 
s komunálními odpady jsou na území ČR až na malé výjimky víceméně shodné. Proto jen lze 
zopakovat doporučení všem obcím, aby porovnávaly svoje náklady a ceny s ostatními obcemi. Možná 
leckdy zjistí zajímavé skutečnosti, které mohou vést k zefektivnění odpadového hospodářství. 
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Hodnocení nákladů obcí v OH – rozdíly jsou veliké!  

Bc. Marek Sýkora 
Svaz měst a obcí ČR 
 
Zajistit nakládání s odpady je zákonnou povinností obce a rovněž veřejnou službou nezbytnou pro 
zajištění základních potřeb občanů. Náklady na odpadové hospodářství jsou nedílnou a mnohdy 
nemalou součástí obecních rozpočtů. Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí, o.p.s. (IURMO), 
založený Svazem měst a obcí ČR (SMOČR), proto v loňském roce zpracoval hodnocení základních 
nákladových položek souvisejících s nakládáním se směsnými komunálními odpady a tříděným 
sběrem, jako je papír, plast a sklo.  
 
Jedná se o první dokument svého druhu v porevoluční historii veřejné správy minimálně v oblasti 
odpadového hospodářství. Sledování cenových úrovní a hladin v nabízených veřejných službách  je 
běžné ve vyspělých státech Evropské unie.   
 
Výsledky ukazují na velké či minimálně nemalé rozdíly nákladů mezi obcemi, přestože podmínky pro 
zajištění nakládání s odpady na území ČR jsou až na  výjimky víceméně shodné (patří mezi ně 
hustota osídlení, infrastruktura, dojezdové vzdálenosti k zařízením na zpracování odpadů, přírodní 
podmínky) a to včetně měrné produkce komunálních odpadů (kg/obyvatel) a jeho složení. 
 
Základní parametry zpracovaného hodnocení - Svaz měst a obcí České republiky hodnotil základní 
parametry ekonomiky odpadového hospodářství obcí již ve Strategii rozvoje odpadového hospodářství 
měst a obcí ČR (2009, 2011, viz www.smocr.cz). Na základě požadavků Svazu se hodnocením 
nákladů OH obcí začal zabývat také IURMO, který v loňském roce zveřejnil první souhrnné výsledky. 
Průzkum nákladů odpadového hospodářství prováděl IURMO pomocí dotazníkových šetření mezi 
městy a obcemi vybranými náhodným výběrem dle jednotlivých velikostních skupin obcí. 
Shromážděná data byla poskytnuta za skupinu obcí reprezentujících cca 1,84 mil. obyvatel. Dalším 
zdrojem dat byly souhrnné výstupy z ročního dotazníku obcí, zapojených v systému EKO-KOM, který 
zajišťuje zpětný odběr a využití obalových odpadů ve spolupráci s obcemi v rámci jejich tříděného 
sběru.  Dotazník vyplňují obce zcela samostatně a zasílají jej vždy po ukončení kalendářního roku na 
EKO-KOM, a.s. Výstupy z dotazníku jsou předávány na základě smluvního ujednání mezi Svazem 
měst a obcí ČR a AOS EKO-KOM, a.s. Za rok 2012 byly pro statistické účely zpracovány údaje ze 4 
343 obcí s více než 9,306 mil. obyvatel (tj. cca 88 % obyvatel ČR). Data z těchto dvou zdrojů byla 
následně zpracování pomocí základních statistických metod. Veškerá zdrojová data jsou poskytnuta 
samotnými obcemi. Výsledky hodnocení jednotlivých parametrů (náklady, výkony) jsou pak vztaženy 
na cenové porovnání za území ORP (obcí s rozšířenou působností), nesledovaly se tedy výsledky za 
jednotlivé obce.  
 
Výsledky hodnocení nákladových položek - Pro hodnocení byly jako základní ukazatele zvoleny 
nákladové položky související s procesy nakládání s hlavními skupinami komunálních odpadů z obcí. 
Jednalo se o směsný komunální odpad a využitelný (recyklovatelný) odpad získaný odděleným 
sběrem (papír, plast, sklo). Ukazatele byly vyjádřeny v jednotkových nákladech – Kč/tunu, 
Kč/obyvatele v daném kalendářním roce (data za rok 2012). Tyto ukazatele byly pro větší názornost 
zobrazeny v mapách, který jsou členěny územně na správní území ORP. Je třeba zdůraznit, že 
uvedené hodnoty reprezentují vždy průměrné náklady za sledované území a v případě konkrétních 
obcí se mohou lišit.  Výše nákladů na odpadové hospodářství závisí na mnoha faktorech. Náklady 
obcí jsou v praxi ovlivněny místními podmínkami a rozsahem systému nakládání s odpady (směsný 
komunální odpad, tříděný odpad, nebezpečný odpad, objemný odpad, provoz sběrného dvora, 
bioodpady apod.). Neméně důležitým faktorem je rovněž způsob cenotvorby služeb v odpadovém 
hospodářství zajišťovaných převážně externími dodavateli - odpadovými firmami (cena za komplexní 
službu, cena na 1 obyvatele, cena na tunu, cena na km, kombinace cen). 
Jak již bylo uvedeno, podmínky pro zajištění nakládání s odpady na území ČR jsou víceméně shodné 
a produkce komunálních odpadů a jeho složení je ve všech obcích obdobné. Není tedy žádný zásadní 
důvod k velké rozdílnosti nákladů na odpadové hospodářství obcí. Průměrné náklady u hlavních 
skupin komunálních odpadů (Kč/t) byly pro větší názornost zobrazeny v mapách v členění na správní 
území ORP. Ze všech níže uvedených map jsou zřejmé opravdu velké rozdíly nákladů v rámci ČR. 
Rozdíly mezi minimem a maximem nákladů se v mnoha případech u jednotlivých komodit pohybují 
v řádech stovek procent. 

http://www.smocr.cz/
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Mapa č. 1 ukazuje jednotkové náklady (Kč/t) spojené se sběrem, svozem a odstraněním směsného 
komunálního odpadu (SKO) v obcích (průměr za území ORP) v ČR pro rok 2012. Do nákladů na 
odstranění jsou započteny náklady spojené se skládkováním příp. energetickým využitím SKO ve 
spalovnách. Celkově se jedná se o vyjádření cen služeb, které platí obce včetně DPH, a speciálních 
poplatků (zákonný poplatek za skládkování) poskytovatelům služeb v oblasti nakládání s odpady, tj. 
odpadovým firmám. 
 
Mapa č. 1:  Jednotkové náklady (Kč/t) na sběr, svoz a odstranění SKO v území ORP v ČR, rok 2012 

 

IURMO, 2013 

 
Mapa č. 2 charakterizuje náklady spojené s odděleným sběrem využitelných odpadů v obcích. 
Náklady na tříděný sběr v sobě zahrnují zajištění sběru (včetně pronájmu a údržby sběrné sítě), 
svozu, přepravy (přeprava odpadů do zařízení – většinou se jedná o dotřiďovací linku nebo případně 
mezisklad odpadové firmy) a v řadě případů i zajištění úpravy, tj. dotřídění odpadů na druhotnou 
surovinu. Červeně zvýrazněné plochy označují oblasti s nejvyššími náklady, tmavě zelené naopak s 
náklady nejnižšími. Z map je zcela zřetelný rozdíl mezi moravskou a českou částí republiky. Na 
Moravě, kde je významnější zastoupení komunálních svozových společností, jsou náklady výrazně 
nižší než v Čechách. Přitom ale vyšší náklady nekorespondují s vyšší výtěžností papíru, plastů či skla. 
Z hlediska optimální organizace tříděného sběru jsou na tom nejlépe obce na Vysočině, 
v Karlovarském a Olomouckém kraji, kde je za nižších jednotkových nákladů (Kč/t) dosahováno 
vysokých výkonů tříděného sběru (kg/obyvatel). Naopak na druhé straně spektra jsou obce 
z Ústeckého a Libereckého kraje, kde jsou vysoké jednotkové náklady (Kč/t) a nižší výtěžnost 
tříděného sběru organizovaného obcemi.  
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Mapa č. 2:  Jednotkové náklady (Kč/t) na tříděný sběr využitelných odpadů v území ORP za r. 2012 

I
URMO, 2013 

 

Nákladové, resp. cenové mapy byly vytvořeny i pro jednotlivé komodity – papír, plast, sklo. I zde jsou 
zřejmé velké rozdíly v území ČR. Příkladem je mapa č.3, kde jsou  uvedeny náklady spojené 
s tříděným sběrem plastových odpadů v obcích. I zde je vidět zcela jasný rozdíl mezi územími ORP na 
Moravě a v Čechách.  
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Mapa č. 3:  Jednotkové náklady (Kč/t) na tříděný sběr plastů v území ORP za r. 2012 

 

IURMO, 2013 

Cílem prováděného hodnocení je poskytnout obcím pravidelné porovnání nákladů a výkonů v hlavních 
procesech odpadového hospodářství v rámci celé ČR a informace k očekávanému vývoji nákladů 
komunálních odpadových služeb za účelem optimalizace hospodaření s odpady na úrovni obcí.  
 
IURMO a SMOČR chce s touto službou obcím pokračovat i v dalších letech a postupně rozšiřovat 
jednotlivé hodnotící ukazatele na nakládání s bioodpadem, nebezpečný odpadem, provoz sběrných 
dvorů apod. Souhrnná zpráva je zveřejněna ke stažení na webových stránkách www.institut-urmo.cz 
(pod projektem: Hodnocení nákladů na hospodaření s odpady v obcích).  
 
Představovaný dokument vyvolal nemalé emoce u některých poskytovatelů služeb v odpadovém 
hospodářství. Jejich emoce a z nich vyvolané reakce odnášeli volení zástupci Svazu měst a obcí a 
jejich reakce řešilo několik orgánů svazu na oficiální úrovni.  Je na každém, aby si o tomto udělal svůj 
úsudek. Například pomocí starého známého přísloví, které říká, že: „potrefená husa se vždycky ozve“ 
…! 
 


	Odpady_a_obce_2014_SBORNIK_obalka
	SBORNÍK 2014_doplněný

