
Nakládání s komunálními a 

dalšími odpady z obcí 



Do jakých skupin se člení odpady? 

Celkem 32 mil tun (CENIA)/24 mil t (ČSÚ) – rok 2014 

Celková produkce všech odpadů ČR – cca 83 % zrecyklováno a využito 



Produkce odpadů 

• Komunální odpady (skupina 20 v Katalogu odpadů) – 
5 mil. tun (CENIA) 

• Komunální odpady z obcí (ČSÚ) – 3,553 mil tun (71 % 
z celkové produkce) – cca 339 kg/obyvatel/rok 

• Směsné odpady - 67 % 

 

• Způsoby nakládání s komunálním odpadem (Zdroj: CENIA) 

– Skládkování 48,3 % 

– Materiálové využití 34,7 % 

– Energetické využití 11,8 % 

 

  



Komunální odpad 

Komunální odpad =  

• veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden 
jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u 
právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, 

Zařazuje se do skupiny 20 Katalogu odpadů 

 

Odpad podobný komunálnímu odpadu 

• veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických 
osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu 
odpadů,   

 



• Zbytkový odpad (též směsný komunální odpad) vzniká po vytřídění 
předchozích složek domovního odpadu a končí v popelnicích a 
kontejnerech 

 

• Objemný odpad: nábytek, podlahové krytiny, matrace, sanita ….. 

• Využitelný odpad: papír, sklo, plasty z domácností, nápojové kartony, kovy, textil…  

• Nebezpečný odpad: léky, lepidla, barvy, rozpouštědla, ropné produkty, čistící 
prostředky, obaly se zbytky chemikálií…  

• Bioodpad: tráva, listí, větve, bioodpady z domácnosti (zbytky zeleniny, ovoce atd.), 
odpad z přípravy jídel (gastroodpad) 

• Výrobky podléhající zpětnému odběru (s ukončenou životností): 
Elektrozařízení, baterie, pneumatiky, autovraky 

Skladba domovního odpadu 



Produkce a složení komunálních odpadů 

Bioodpad 

Při zavedení odděleného sběru bioodpadu lze očekávat produkci 60-150 kg/obyvatel/rok. Pouze  

15-30% tohoto množství je tvořeno odpady z domácností, ostatní bioodpad pochází ze zahrad 
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Průměrná produkce komunálních odpadů 350-400 kg/obyvatel.rok 

- průměrná produkce domovních odpadů 220-320 kg/obyvatel.rok 

- průměrná produkce kompostovatelného odpadu 
z domácností (bez zahrad) 

12-30 kg/obyvatel.rok 

- průměrná produkce objemného odpadu 25-60 kg/obyvatel.rok 

- průměrná produkce uličních smetků 10-15 kg/obyvatel.rok 
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Průměrná produkce živnostenských odpadů 70-120 kg/obyvatel.rok 

Průměrná produkce využitelných složek 
domovních odpadů (papír, plast, sklo, kovy) 

90-120 kg/obyvatel.rok 
z toho upotřebené obaly cca 41% 

Průměrná produkce nebezpečných složek 
domovních odpadů 

0,5-2 kg/obyvatel.rok (4,5-6 kg 
včetně lednic a elektrošrotu) 



Skladba odpadů z domácností (v % hm.)  

Využitelné (recyklovatelné) složky činí cca  36 - 45% z celkové 
produkce domovních odpadů (cca 93 - 113 kg/obyvatel/rok) 

Podíl obalů pak činí cca 60 – 76 kg/obyvatel/rok podle druhu  
zástavby  

Produkce domovních odpadů  

(využitelných odpadů a směsných komunálních odpadů)   

cca 252 kg/obyvatel/rok 

Zdroj: EKO-KOM, a.s. 



Prognóza produkce a nakládání s KO v obcích (v tis. tun)  

Komentář 

• Produkce hlavních skupin KO naroste za 10 let o cca 5-7 % 

• Produkce odpadů určených k recyklaci a kompostování vzroste za 10 let o 

cca 69 % 

• Produkce energeticky využitelných odpadů poklesne za 10 let cca o 7-10 % 
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Tříděný/oddělený sběr  
recyklovatelných odpadů 

Odděleně sebraný využitelný odpad z obcí je zdrojem pro výrobu tzv. 
druhotných surovin, které jsou používány ve výrobě především jako náhrada 
primárních materiálů nejčastěji z důvodu úspor energie při vlastní výrobě 
konečných výrobků nebo úspor vstupních surovin pocházejících většinou 
z neobnovitelných zdrojů. 



           Vývoj výtěžnosti sběru tříděného odpadu 
(kg/obyvatel/rok) papír, plast, sklo, NK, kov 

Produkce materiálově využitelných odpadů z tříděného sběru v obcích byla v 
roce 2014  cca 619 tis. tun (cca 59 kg/obyvatel/rok) 
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Tříděný sběr (kg/obyvatel/rok) – kraje ČR (2014) 
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Tříděný sběr (bez kovů) – kraje ČR (2014) 

Zdroj EKO-KOM, a.s. 

Zdroj EKO-KOM, a.s. 



Způsoby třídění využitelných složek KO 

• Třídění směsného KO na jednotlivé frakce 

– Poloautomatické, automatické třídění (např. Španělsko) 

– Nadsítné frakce – kovy, sklo, spalitelné složky 

– Podsítné frakce – většinou skládkování (vyšší koncentrace 
nebezpečných látek) 

 

• Oddělený sběr využitelných složek v místě vzniku 

– Komoditní (papír, plasty, sklo, kovy apod.) 

– Různé směsi (např. lehká obalová frakce) - Německo  



Nádobový sběr dominantní ve všech komoditách mimo kov 
(částečně papír) 

Tříděný sběr - způsoby sběru 2014 
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Typy sběrových nádob 

• Kontejnery s horním výsypem 
– Vhodné pro plasty, papír, nápojové kartony 

– Uzamykatelné víko s oválnými vhazovacími otvory, dětská pojistka, 
barevně rozlišené 

– Objemy nejčastěji 1100 l (660, 770) 

• Kontejnery se spodním výsypem 
– Vhodné pro sběr skla, příp. papíru (odpovídající svozová technika) 

– Vhodné vhazovací otvory oválného tvaru + otvor na tabulové sklo, 
možnost opatření kolečky 

– Objemy nejčastěji 1500 – 3000 l 

• Kontejnery podzemní 
– Na povrchu pouze vhodný vhozový 

otvor, možnost opatření čipem pro vhoz,  

sběrná nádrž pod povrchem 

• Kontejnery velkoobjemové 
– Kontejnery větších objemů (4-11 m3),  

upravená víka s vhozovými otvory 



Separovaný sběr využitelných složek DO 

Nádobové systémy 
kontejnerová stání pro 
sběr papír, plastu, skla, 
nápojových kartonů 

Sběrný dvůr – spíše 
doplňkový systém 

Pytlový sběr – cca 2,6 % 
sesbíraného množství 
odpadů (papír, plast, 
nápojové kartony), není 
vhodný pro sběr těžších 
komodit 

•Systémy třídění 
odpadů jsou 
zavedeny v cca 
99,9 % obcí ČR 

•Hustota sběrné 
sítě cca 141 
obyvatel/1 stání 



Svoz tříděného odpadu 

Spodní výsyp 

Horní výsyp 



 Hustota sběrné sítě – obyvatel/hnízdo 

 



 



Subjektivní odhad vzdálenosti ke 
kontejnerům na tříděný odpad 

Vzdálenost ke kontejnerům se každým rokem zkracuje. 

Subjektivní odhad vzdálenosti ke 
kontejnerům na tříděný odpad – donášková vzdálenost 



Sběr  Transport 

Dotřídění Recyklace 

Základní procesy – využitelné odpady 



      Zařízení pro úpravu využitelných složek odpadu 

Veškerý odděleně sebraný odpad je potřeba dále upravit, tj. 
  
•  roztřídit na požadované komodity podle kvality,  
•  zbavit odpad nežádoucích příměsí 
•  mechanicky upravit lisováním,  drcením  

•  dle požadavků zpracovatelů  
•  snadnější manipulace při transportu. 
 

• Odděleně sebraný (vytříděný) odpad z obcí má pozitivní hodnotu                       
  a prodává se 
• Druhotná surovina vyrobená dotříděním má pozitivní hodnotu 
    a prodává se 



Příjem odpadů z kontejnerů 

Dotřídění odpadů 

Prodej druhotných surovin zpracovatelům 

Dotřiďovací linka 



Úprava odpadů v ČR 

• Úprava skla  
– 6 speciálních linek (Remat Glass, Vetropack Kyjov, AMT 

Příbram a Nové Sedlo, SPL, Envy Recycling) 
– Vysoké kvalitativní požadavky na dodávané sklo 
– Doporučení pro změny sběrových systémů 
 

• Úprava papíru, plastů a nápojových kartonů 
– Cca 110 zařízení na území ČR 
– Kvalitních cca 25-35, zbytek malá kapacita, nedostatečné 

vybavení 
– Špatná lokalizace 

 
     Chybí regionální řešení odpadového hospodářství s vytvořením 

logistických celků (min. pro 100-200 tis. obyvatel ve spádové 
oblasti) 



Dotřiďovací linky v ČR 



Zpracování druhotných surovin vyrobených z odpadů 

• Sklo 
– 2 hlavní zpracovatelé (OI Teplice, Vetropack Moravia Glass Kyjov) 
– Dostačující kapacita pro zpracování českého skla  
– Dovoz především bílých a jednobarevných střepů 

• Papír 
– 20 papíren s celkovou kapacitou cca 500 tis. tun 
– Při výrazném zvýšení sběru nutnost zobchodování v zahraničí nebo biologické či 

energetické využití 

• Plasty 
– PET – dlouhodobá vysoká poptávka, vývoz do zahraničí, konečný zpracovatel Silon Planá 

n.L. (vlákno), PTP Jílové u Prahy (bottle to bottle), další zpracovatelé – výroba regranulátů  
– Jednodruhové plasty – cca 50 zpracovatelů na regranuláty a koncové výrobky 
– Směsné plasty – cca 2-5 zpracovatelů na koncové výrobky, problém s odbytem výrobků  

• Kovy  
– dostatek zpracovatelských kapacit 

• Nápojové kartony 
– Zpracování v papírnách, zahraničí 

 

Všechny druhotné suroviny jsou obchodovány na mezinárodním trhu. 
Možnost jejich zpracování závisí na poptávce po surovině.   



Recyklace papíru 
mokré rozvláknění - papírny Rozvlákněný papír 

Papírenský stroj 

Role nového papíru 



Recyklace papíru 
suché rozvláknění 

Nasucho rozvlákněný papír 

Plnivo do asfaltu 

Hydroosev 

Aplikace tepelné izolace 



Recyklace skla 

Střepiště 

Nové skleněné obaly 

Skelná vata 

Pěnové sklo Kuchyňská deska 



Recyklace plastů 

PET flakes Podle barev roztříděné PET 

Výroba vlákna Hotová střiž 



Recyklace plastů 

Regranulát 



Recyklace plastů 

Výrobky ze směsných plastů 

Tvárnice z recyklovaného EPS 



Recyklace nápojových kartonů 
Výroba papíru Výroba stavebních desek 



Kovy v komunálním odpadu v ČR 

• V souhrnu tvoří podíl kovů ve směsném komunálním odpadu 2 až 4 % 
hmotnostní.  

• Výskyt kovových odpadů v SKO představuje cca 5 kg/obyvatele a rok 
 
• Včetně vytříděných složek se množství kovových odpadů obsažených v 

komunálních odpadech pohybuje mezi 5 – 10 kg/obyvatel a rok 

Vývoj podílu kovů ve směsném (zbytkovém) komunálním odpadu v  ČR 

Látková skupina, jednotka 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Směsný komunální odpad 

kg/obyvatele a rok 269 243 226 2211) 2351) 2271) 

Kovy             

% hmotnostní 2,8 3,11 3,14 4,13 3,03 2,31 

kg/obyvatele a rok 7,53 7,56 7,1 9,13 7,12 5,24 

1) Zdroj: EKO-KOM, a.s. - informace z databáze obcí  



Způsoby sběru kovových odpadů v ČR (2014/2015) 

• Prostřednictvím výkupen se sebere více než 84 % všech kovů sebraných 
fyzickými osobami 

• Množství sebrané prostřednictvím nádob a pytlů je zanedbatelné 

0,31%/0,9% 

87,75%/84,1% 

11,94%/14,9% 

Nádobový a pytlový sběr

Výkupny

Mobilní sběr a sběrné
dvory



Doporučení pro sběr kovů v ČR 
• Cca 84 % všech kovových odpadů je sbíráno privátními výkupnami 
      Většinou se jedná o odpady, které nejsou běžnou součástí komunálních   
      odpadů. Velká část těchto odpadů a věcí je získávána nelegální cestou 
      Touto skutečností jsou ohroženy i všechny systémové sběry kovových  
      odpadů, které budou zaváděny obcemi 
• Před stanovením systémového řešení vyhodnotit veškerá rizika, náklady a 

výnosy systému  
• Nejméně nákladné a nejlépe kontrolovatelné jsou sběry kovových odpadů 

ve sběrných dvorech nebo zabezpečených sběrných místech stanovených 
obcí 

• Relativně jednoduchým a nízkonákladovým řešením je také začlenění 
výkupny do systému sběru odpadů v obci jako součást OZV 

• Případně lze doporučit i sběry organizované obcí 
• Všechny ostatní způsoby sběru jsou spojené s investičními a provozními 

náklady, které jsou, vzhledem k malému výskytu kovů v komunálních 
odpadech, velmi vysoké. Nejméně vhodným způsobem je sběr kovových 
odpadů do samostatných nádob a pytlů. Rovněž tak se nedoporučuje sběr 
kovů ve směsi s jinou komoditou (znehodnocení hlavní                       
komodity, velmi obtížná evidence odpadů,                                                   velmi 
nízký výnos)                                         

 



Recyklace textilu – sběr 

• Sběr buď v režimu odpadů = vedení evidence, 

      nebo v režimu prevence - sběru použitého textilu (dar) – např. 
Diakonie Broumov.   
• O tom, zda se jedná o odpad nebo použité zboží, rozhoduje firma 

• Sběr a svoz bývá pro obce zdarma. Dohoda s obcí o umístění 
nádob na veřejném prostranství 

• Regionálně působící firmy, které většinou i odpad zpracovávají 



Recyklace textilu 
Výroba papíru Charitativní využití 

Čistící hadry a utěrky 



Biologicky rozložitelný odpad 



• Podíl BRKO ve skládkovaném odpadu musí být v ČR výrazně 
omezen (o 65 % do roku 2020 oproti roku 1995)  
– Zásadní je vyřešení využití SKO (nejlépe energeticky) 

– Kompostování a další využití BRO může vhodně doplnit využití odpadů, 
které tak nemusí končit na skládce  

• bioodpady jsou na skládkách zdrojem významných plynných a 
kapalných emisí 

• bioodpady jsou těžké (obsah vody), při smíchání se zbytkovým 
odpadem prodražují skládkování 

 

Proč řešíme bioodpad 



Biologicky rozložitelný odpad a BRKO 

• Bioodpad (BRO) je odpad podléhající aerobnímu či anaerobnímu rozkladu, 
jejich seznam je přílohou Vyhláška 341/2008 Sb. 

• V rámci obce 

– kat.č. 20 01 08 odpad z kuchyní a stravoven 

– Kat.č. 20 02 01 bioodpad ze zahrad a parků 

– Dále též papír, dřevo, jedlý olej a tuk, odpad ze septiků …. 

Produkce výrazně ovlivněna rozsahem zelených ploch obhospodařovaných obcí 
a zahrad obyvatel a též systémem sběru.  

Může se pohybovat až v množství  100 – 150 kg/obyv. Naprostou většinu tvoří 
bioodpad rostlinného původu ze zahrad a parků 

• Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) je tvořen uvedenými BRO 
a dále odpady, které obsahuji biologicky rozložitelnou složku (část 
objemných odpadů, část SKO, část odpadů z tržišť, část textilu a dalších 
druhů odpadů) 

– Podíl BRKO v KO je stanoven metodikou MŽP 

– Největší podíl v BRKO tvoří biologická složka SKO, která tvoří více než 73 % z 
celkové produkce BRKO v ČR   

 

 

 

 



      Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem 

Předcházení vzniku odpadu 

• Kompostování v 
domácnostech 

• Provozování komunitní 
kompostárny dle § 10b 
zákona o odpadech pro 
kompostování rostlinných 
zbytků 

Nakládání s odpadem 

• Provozování malého 
zařízení dle § 33b zákona o 
odpadech (do 150 t/rok) 

• Provozování zařízení dle       
§ 14 zákona o odpadech 
(kompostárna, BPS) 



Domácí a komunitní kompostování 

• V obou případech se jedná o předcházení vzniku odpadů, 
nejedná se dle výkladu MŽP o nakládání s odpady !!! 

• Domácí kompostování - obyvatelé samostatně v rámci svých 
zahrad a pozemků provádějí kompostování  veškerých svých 
bioodpadů (rostlinného původu) a vzniklý kompost využívají na 
své pozemky 

• Komunitní kompostování = kompostování rostlinných zbytků 
ze zahrad a parků na veřejném prostranství v režimu určeném 
obcí (Vyhláškou obce). Vzniklý zelený kompost je využíván na 
veřejných plochách obce.  

• Pro jeho jiné využití je zapotřebí Registrace dle zákona o 
hnojivech. 

• Zákon nevylučuje možnost společného komunitního 
kompostování více obcí 

 



Kompostování v zařízení 

• Malé zařízení provozováno s kladným Vyjádřením ORP, 
povolené odpady ke zpracování: 
02 01 03 Odpad z rostlinných pletiv  

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37  

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  

20 03 02 Odpad z tržišť  

    Kapacita do 150 t bioodpadů ročně, jedná se o nakládání s  

    odpady!!!! 

 

• Ostatní zařízení provozováno se Souhlasem KÚ. Přijímá odpady 
určené jeho provozním řádem, výstupy jsou různé, záleží na 
certifikacích… 



Produkty ze zpracování bioodpadu 

• Zelený kompost – pouze na pozemky obce 

• Kompost ze zařízení – dle Vyhl. 341/2008 Sb. nebo s registrací 
jako hnojivo 

• Výstup z BPS (bioplynové stanice) 
-    perkolát (tekuté hnojivo) 

- fermentát (hnojivo podobné kompostu) 

- plyn – kogenerací vzniklá elektřina, teplo 

 



Kam se vzniklým kompostem 

V současné době se na celém světě dlouhodobě zaznamenává vážný úbytek 
organické hmoty v půdě. Navrácení bioodpadu do půdy ve formě hnojiva - 
kompostu je důležité pro udržení kvality půdy. Kompost obsahuje humus, 
který zvyšuje retenci půdy, snižuje riziko povodní. Problémem často je vnutit 
ho zemědělcům. 



Jak na to? 

• Volba systému 
• Sběr 

• Svoz 

• Zpracování 

 



Sběr do sběrných nádob 120, 240l  
 

Výhody 
 

• Nejvyšší pohodlí pro občany 

• Maximální výtěžnost 

• Nejvyšší čistota 

 

Nevýhody 
 

• Nejvyšší náklady na pořízení 
i obsluhu 

• Vysoké nároky na logistiku 

• Omezené použití v sídlištích 

• Pozor na přetěžování nádob 

 



Sběr do sběrných nádob 660, 1 100 l 
 

 

Výhody 
 

• Nižší náklady pro obec 

• Pro občany navyklý 
způsob sběru 
separovaných složek 

• Větší objem nádoby 

 

Nevýhody 

• Docházková vzdálenost 

• Větší náchylnost na 
odkládání nepatřičných 
odpadů = nižší kvalita BRO 

• Nutnost stání na 
zpevněných plochách 

 



Sběr VO kontejnery, sběrné dvory 

Výhody 

• Dostatečný prostor pro 
veškerý produkovaný odpad 

• Odvoz dle potřeby – 
individuálně 

• Nejmenší riziko přetížení 

 

 

Nevýhody 

• Většinou největší 
docházková vzdálenost  

• Největší riziko odkládání 
nepatřičných odpadů při 
nehlídaném stanovišti 

• Nejnáročnější osvěta 

• Dlouhé skladování 
znehodnocuje surovinu 

 



Jak tedy na bioodpad? 

Tíží nás „černé skládky“ bioodpadů nebo plnění zákona o odpadech? 

• Pokud plnění zákona, tak je doporučením – odběr bioodpadů ve SD, určit 1 
sběrnou nádobu v obci na odkládání bioodpadu + zajištění odvozu oprávněnou 
osobou 

• Pokud produkce a nakládání s bioodpady – chce obec kompostovat sama? 
Pokud ano – výběr z možností kompostáren  

– Komunitní kompostárna - !!! 

– Malé zařízení (jaká je očekávaná produkce?) 

– Zařízení dle §14 zákona 

 

Pokud ne – pak může odpad předat jedině oprávněné osobě  

– je-li v okolí zemědělec schopný odebrat mou produkci – musí se tento stát 
oprávněnou osobou podle zákona o odpadech 

– domluva s nejbližším vhodným zařízením dle §14 (udržitelná vzdálenost do cca 
30 km) – řešit dopravu 

– Nabídka svozové firmy 

 

 Na základě požadavků konečného odběratele pak volit způsob sběru 

 

 



Vyhláška 321/2014 Sb. 

• Stanoveny způsoby, které se považují za splnění požadavku 
zákona 

• Dle výkladu MŽP se za splnění povinností považuje umožnění 
obyvatelům min. 1 x týdně odkládat bioodpad určeným 
způsobem 

• V případě sběru odpadu ze zeleně (20 02 01) a odpadu z 
kuchyní (20 01 08) pohromadě do jedné nádoby odpad 
zařazovat podle převažující složky (většinově 20 02 01 – 
převaha rostlinných odpadů a to i v případě sběru z 
domácností).  

– Domácnostem je ale potřeba jasně vysvětlit, které druhy 
bioodpadu mohou dávat do sběrného systému na 
bioodpad (rostlinné zbytky)  



Zpětný odběr použitých výrobků 

• Zodpovědnost výrobců za sběr a recyklaci 

– organizační 

– finanční 

– Informační 

 

• Použité výrobky užívané v domácnostech / spotřebiteli  

– baterie a akumulátory 

– pneumatiky a minerální oleje 

– elektrozařízení z domácností 

 



Výrobky podléhající zpětnému odběru 



Zpětný odběr elektrozařízení 

• Výrobce elektrozařízení zajistí zpětný odběr elektrozařízení pocházejícího z 
domácností 

 
• Výrobce elektrozařízení určených k použití v domácnostech je povinen: 
 

•zřídit minimálně jedno místo zpětného odběru v každé obci nad   
         2 000 ob. 

•uzavřít smlouvu o využití systému sběru a třídění komunálních odpadů 
stanovených obcí s každou obcí, která o její uzavření projeví zájem  

 
• Zbavit se elektrozařízení pocházejícího z domácností nebo elektroodpadu 

smí jeho držitel jen jeho předáním zpracovateli podle § 37l nebo na místo 
zpětného odběru nebo poslednímu prodejci !!! 
 
 



Zpětný odběr – kontakty pro obce  

 

www.asekol.cz 

www.ekolamp.cz 

www.elektrowin.cz 

www.remasystem.cz 

www.retela.cz 

www.ecobat.cz 

 



Objemný odpad 

• Katalogové číslo 20 03 07 

• Odpad, který nemá nebezpečné vlastnosti, ale pro svůj objem 
se neukládá do nádob na sběr SKO 

• Koberce, linolea, nábytek, zbytky po rekonstrukcích s výjimkou 
stavebního odpadu 

• Obsahuje velký podíly využitelných odpadů, kovy, dřevo, plasty, 
textil… 

• V současnosti se často ukládá k nádobám na SKO, nebo tříděný 
sběr - negativum 



Jak se nakládá s objemným odpadem 
Mobilní sběr, sběrné dvory 

• Prostřednictvím sběrných dvorů a sběrných míst 

• Mobilním svozem ve vyhlášených termínech (sběrové dny, svoz 
dům od domu…) 

• Přistavováním velkokapacitních kontejnerů na veřejná 
prostranství ve vyhlášených termínech 



Nakládání s objemným odpadem 

• Skládkováním, některé skládky vybírají vyšší cenu za jeho odběr 
pro velký objem 

• Pro ZEVO bývá riziko ve velkých kovových kusech, které mohou 
poškodit kotel 

• V posledních letech se postupně zavádí jeho třídění popř. 
úprava, obsahuje až 20 – 30% využitelných složek (textil, dřevo, 
kovy, sklo). Zvyšuje se tím využití odpadů a snižuje finanční 
náročnost 



Nebezpečné odpady v domácnostech 

- Barvy, lepidla, laky 

- Čistící prostředky  a nádoby jimi znečištěné 

- Léky, injekční stříkačky, infuzní sety 

- Kapalné a tuhé chemikálie, hnojiva 

- Motorové oleje a olejové filtry 



Mobilní sběrna                      sběrné dvory 

Sběr nebezpečných odpadů 



• Regenerace – oleje, rozpouštědla, kapalné chemikálie  
 

• Demontáž a recyklace – elektrozařízení, baterie… 
 

• Spalování ve spalovnách nebezpečných odpadů – infekční 
odpady, ropné látky, léky… 

 

• Skládkování – ostatní nebezpečné odpady 
     

 

Nakládání s nebezpečnými odpady 



Sběrné dvory 

• Sběrný dvůr bývá zařízení dle §14 ZoO se souhlasem krajského  

     úřadu 

• Mohou se na něm odkládat odpady dle provozního řádu,  

     (v podstatě jakékoliv) 

• Odpady se v něm mohou dále dotřiďovat, drtit, překládat 

• Je vhodné, je-li vybaven váhou (spíše nutné) a kanceláří 

• Může sloužit i pro ostatní původce za úplatu 

• Může sloužit i pro ostatní obce po dohodě 



Sběrná místa 

• Sběrné místo se jen vyhlásí pomocí vyhlášky, nemusí mít 
souhlas krajského úřadu 

• Mohou se na něm odkládat jen komunální odpady (skupina 20) 
produkované v obci 

• Je vhodné, je-li oplocené s provozní dobou a obsluhou 

• Nemůže sloužit pro ostatní původce, ani pro jiné obce 



Vybavenost obcí sběrnými dvory (2016) 



Směsný komunální odpad  

•  Směsný komunální odpad představuje největší objem produkovaných  
     odpadů – 67-70 % odpadů z obcí 
 
•   Produkce směsného KO z obcí byla v r.2013 cca 2,19 mil tun - 
     (210 kg/obyvatel/rok)  
 
•   Ve směsném komunálním odpadu i po vytřídění využitelných složek je        
      uložena energie srovnatelná s energetickou hodnotou hnědého uhlí 
 
•   Dle hierarchie nakládání s odpady by mělo následovat po materiálovém  
      využití energetické 



Skladba směsných komunálních odpadů 

hmotn. % 

6-12% papír 

6-13% plast 

3-8 % sklo 

1-3% kov 

20-39% bioodpad 

0,5-1,5 % nebezpečné odpady 

 

2-5% textil 

28-52% ostatní 
(menší než 40 mm, 
spalitelný 

minerální a jiný 
odpad 



Schéma skládky 

Izolace od prostředí  
 izolační folie 
 bentonit 3x20cm 

Drenážní vrstva 

Ochranná vrstva 

Odvodnění skládky 

•nejlevnější způsob zneškodnění 
odpadu 

•produkce skládkového plynu  

Nevýhody Výhody 
• zábor půdy 

• ztráta využitelných surovin 

• skleníkový efekt CH4 , CO2 
  

•  potenciální možnost kontaminace okolí skládky 



Skládka 



153 určeno k odstranění Ostatních odpadů, 29 pro NO  

Skládkování odpadů v ČR 



Spalovna komunálních odpadů - ZEVO 



• redukce objemu , hmotnosti 

• okamžité zneškodnění odpadu (hygienizace) 

• energie uvolněná okamžitě při spalování 

• koncentrace těžkých kovů v popílku ( Pb, Hg, Cd, …) 

• exhalace SOx, NOx, HCl, aromatické uhlovodíky, ... 

• vysoké investiční i provozní náklady - čištění spalin 

• požadované složení odpadu - aby hořel 

Schéma spalovny komunálních odpadů 

Nevýhody Výhody 



ZEVO v Evropě 



Spalovny odpadů v ČR – ZEVO, na NO 
 

V ČR jsou instalována 3 zařízení pro energetické využití komunálních odpadů 
s celkovou kapacitou 0,646 mil. t/rok  
 
 
 

Zdroj: VÚV T.G.Masaryka, zpracováno EKO-KOM, a.s. 



Další technologie pro směsný komunální odpad 

• Mechanicko – biologická úprava odpadů (MBÚ) 

• Jedná se pouze o úpravu odpadů, nikoliv o jejich využití 

• Odpad se na sítech rozdělí na 2 frakce: 
– Nadsítná (kalorická) – určená k výrobě paliv z odpadů 50-60 % 

– Podsítná (vyšší koncentrace nebezpečných látek) – skládka cca 50 % 

• Paliva z odpadů lze v současnosti spalovat pouze v 
cementárnách 

• Předpisy k ochraně ovzduší                                                   
neumožňují spoluspalování                                                    s 
teplárnách a elektrárnách 

 



• Pyrolýza - termický rozklad látek bez přístupu vzduchu (teploty mezi 400-
7000C). Výstupem je plyn a pevný zbytek, tzv. pyrolýzní koks. 

– Technologie je vhodná pro zpracování odpadů s homogenními vlastnostmi  

– Je nevhodná pro heterogenní směsný KO (proces nelze stabilně udržet). 
V praxi se běžně nepoužívá 

• Plazma - tepelný rozklad bez přístupu vzduchu při vysokých teplotách 
(5000-15000 tis. 0C). Výstupem je sklovitá anorganická struska a zplyněné 
organické látky 

– Technologie je vhodná pro vysoce nebezpečné odpady, explozivní odpad, 
jaderný odpad 

– Jedná se o vysoce energeticky náročný proces. Pro směsný KO se v praxi 
běžně nepoužívá 

• malé ZEVO (10-30 tis.t) – nutné zajistit celoroční odbyt tepla a splnění 
podmínek pro ZEVO, neověřené provozní náklady. Není běžně používaná 
ani v zahraničí. 

 

Další technologie pro směsný komunální odpad 



Co si má obec ověřit 
 • Zda se technologie běžně používá pro zpracování a 

využití SKO 

• Kde v ČR nebo v Evropě jsou realizovány plně funkční 
provozy (nejlépe požadovat kontakty k ověření, 
případně k návštěvě) 

• Jaké jsou investice a následné reálné provozní náklady 
zařízení 

• Jaká je energetická a technologická  náročnost 
provozu atd.  

• V případě MBÚ je potřeba doložit, jak je zajištěn 
stabilní odbyt paliv z odpadů za účelem využití  a jaká 
bude celá ekonomika nakládání s SKO 

 



Vybrané náklady OH obcí (2004-2014) v Kč/obyv./rok 

  Celkové náklady obcí na odpadové hospodářství rostou  v období 2004-2014 průměrně o 3 % ročně 

  směsný 

odpad 

objemný 

odpad 

tříděný 

sběr 

sběrné 

dvory 

černé 

skládky 
bioodpady celkem 

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 72 912,0 

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

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

r.2014 523,3 74,2 153,7 86,8 8,9 55,7 911,4 



Položkové náklady na OH obcí (2014) 

Rok 2014 Kč/obyvatel Podíl v % 

směsný odpad 523,3 57,4% 

tříděný sběr (pa, Pl, Sk, NK, kov) 153,7 16,9% 

sběrné dvory 86,8 9,5% 

- Sdílený sběrný dvůr malými obcemi 12,8 

objemné odpady celkem 74,2 4,6% 

  - objemné odpady ve sběrných dvorech 68,5   

  - objemné odpady ostatní sběr  27,5   

nebezpečné odpady celkem  19 2,1% 

  - nebezpečné odpady ve sběrných dvorech 16,5   

  - nebezpečné odpady ostatní sběr  9,8   

černé skládky 8,9 1,0% 

oddělený sběr bioodpadů 25,1 2,8% 

odpady z údržby zeleně 30,6 3,4% 

koše 39,1 4,3% 

propagace 3,4 0,4% 

celkové náklady 911,4   



 



 



Tříděný sběr – kraje ČR (2014) 

kraj Kč/t Kč/ob kg/ob 

Hlavní město Praha 6 657,1 263,2 39,5 

Jihočeský kraj 4 237,4 145,0 34,2 

Jihomoravský kraj 3 324,4 87,4 26,3 

Karlovarský kraj 3 480,9 130,9 37,6 

Královéhradecký kraj 4 548,8 159,6 35,1 

Liberecký kraj 5 134,5 149,8 29,2 

Moravskoslezský kraj 4 017,6 119,4 29,7 

Olomoucký kraj 3 285,7 106,5 32,4 

Pardubický kraj 4 236,8 132,6 31,3 

Plzeňský kraj 4 748,6 183,3 38,6 

Středočeský kraj 4 955,5 184,2 37,2 

Ústecký kraj 5 665,4 141,4 25,0 

Vysočina 3 857,9 141,9 36,8 

Zlínský kraj 4 332,1 123,0 28,4 

Výtěžnost tříděného sběru hodnocená po krajích je vztažená pouze na vzorek obcí. Výsledky všech obcí  
a krajů v ČR jsou mírně odlišné (EKO-KOM) 

 ČR Kč/t Kč/ob kg/ob 

min 116,7 2,3 1,3 

max 14 975,4 911,3 147,1 

median 4 601,5 140,0 31,8 

průměr 4 700,8 153,9 32,7 



Náklady na tříděný sběr (pa, pl, sk) v Kč/t 2014 
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Náklady na tříděný sběr  
plastů  Kč/t 

Výtěžnost tříděného sběru  
plastů  Kč/t 



 



Nakládání se směsným komunálním odpadem 

• Produkce směsného KO v obcích v 
kg/obyvatel/rok mírně klesá (cca o 3 % 
za období 2012-2014) 

• Náklady na svoz a odstranění 
směsného KO z obcí (včetně poplatku 
a DPH) rostou (cca o 4 % za období 
2012 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kč/t nárůst 

2008 2 978 31% 

2009 2 366 -21% 

2010 2 380 0,6% 

2011 2 369 - 0,5 % 

2012 2 549 + 7,6 % 

2013 2 612 + 2,5 % 

2014 2634 + 0,8% 
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Odstraňování / energ. využití  SKO 

 
Rozdíl mezi cenou skládky a spalovny činí cca 3 % skládkovného 
 
Náklady na spalování v ZEVO v r.2014 – průměr: 1170,2 ± 262,5 
 
Náklady na skládkování v r.2014 - průměr: 1133,1 ± 348,1 Kč/t  
• Obce se skládkou na svém katastru:    953 Kč/t  
     Skládkovné činí cca 30-38 % z celkových nákladů na svoz a odstranění SKO 
• Obce bez skládky:    1138,6 Kč/t 
      U obcí bez skládky činí skládkovné cca 42-48 % celkových nákladů na SKO.   
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Nakládání se směsným komunálním odpadem v Kč/t 



Náklady na sběr, svoz a odstranění 
(využití) SKO v Kč/t 

 

 

 

 

 

Náklady na 
skládkování SKO  

v Kč/t 

 

 

 

 

 





Příjmové složky obecních rozpočtů na OH 

• Platby od občanů 
– Nejvýznamnější příjmová položka – cca 73 % všech příjmů obce v OH. 

Poplatky se zvyšují s velikostí obce 

– Průměrný příjem od obyvatel:  493,5 Kč/obyvatel (2014) 

• Platby od chatařů  
– 25,0 Kč/obyvatel,  celkem 3346 obcí, nejvíce poplatků vybírají malé obce 

(až 51,1 Kč/obyvatel) 

• Tržby za recyklovatelné odpady (DS) 
– 24,7 Kč/obyvatel. Tvoří 3,6 % příjmů obcí. Jsou zohledňovány jen u 19,2 % 

obcí ve vzorku) 

• Platby od živnostníků 
– Zpoplatňování živnostníků vykázalo pouze 1647 obcí (30 % ze vzorku) – z 

toho tvoří 92 % obce do 4 tis. obyvatel. Průměrná tržba byla 25,3 
Kč/obyvatel  

• Platby od povinných osob s povinností zpětného odběru obalů a výrobků - 
cca 16,1 % příjmů obce v OH (EKO-KOM – 14,7 %) 

 

 



Zpoplatnění obyvatel 
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  místní poplatek poplatek za KO 

velikost obce podíl obcí Kč/ob podíl obcí Kč/ob 

do 500 76% 453,1 17% 419,9 

501 - 1000 78% 482,4 16% 468,1 

1001 - 4000 79% 498,7 15% 434,4 

4001 - 10000 83% 533,1 11% 486,6 

10001 - 20000 81% 545,7 6% 591,6 

20001 - 50000 82% 535,7 7% 654,1 

50001 - 100000 76% 561,7 6% neuvedeno  

100001-1 mil. 100% 553,3     

nad 1 mil.     100% 559,0 

celkem 77% 474,4 16% 437,2 

Místní poplatek: kraje MS, OL, PB, JM, VY, ZL, JČ – 91 – 98 % obcí 
Poplatek za KO: kraje KV (39 % obcí), KH (33 % obcí), LB (28 % obcí), PL (31 % obcí),  
  StČ (26 % obcí) 
Podíl neplatičů: 2,7 – 10,5 % (s velikostí obce roste), průměr 3,4 % 
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Ekonomika OH obcí (r.2014) – v Kč/obyvatel 

Reálně při srovnání absolutních výdajů a příjmů všech obcí na OH, doplácejí obce 31 % z 
obecních rozpočtů. 

Poplatek od občanů reálně pokryje 53 % celkových nákladů obcí v ČR. S příjmem za 
obaly to činí 65 % skutečných celkových nákladů 

Velikost obce 

           Příjmy 
 

 

Náklady 

celkem  

 

Průměrně 

obec 

doplácí  
Od 

obyvatel 

živnosti druhotné 

suroviny 

od 

chatařů 

Odměna 

EK 

Odměna 

KS 

 celkem 

do 500 425,7 29,0 41,6 51,1 118,8 44,2 710,4 900,5 21,1% 

501-1000 451,0 31,1 29,5 42,1 111,6 20,8 686,1 860,8 20,3% 

1001-4000 449,7 39,9 20,3 32,8 97,0 15,9 655,5 836,8 21,7% 

4001-10000 479,2 44,7 19,2 18,1 97,4 10,5 669,1 906,7 26,2% 

10001-20000 519,8 42,1 26,5 7,8 104,5 6,5 707,2 982,0 28,0% 

20001-50000 498,9 41,2 18,9 9,6 98,8 7,3 674,6 953,9 29,3% 

50001-100000 527,5 6,5 25,0 4,5 91,5 5,4 660,4 985,0 33,0% 

100 001 -1 mil. 527,1   22,1   94,6 3,0 646,8 741,3 12,7% 

nad 1 mil. 559,0 1,4 28,4   101,8   690,6 1 018,2 32,2% 

Celkem 493,5 25,3 24,7 25,0 99,9 9,2 677,6 911,4 25,6% 



Organizace OH v obci 

1. Obec sama provozuje veškeré nakládání s odpady 
prostřednictvím svojí organizace (může vlastnit část 
zařízení)  

2. Obec vlastní některá zařízení a část služeb zajišťuje sama, 
některé služby (př. veškeré) zadává externí firmě, zařízení 
k tomu poskytuje 

3. Obec nevlastní žádné zařízení a na veškeré služby si 
najímá externí firmy 



Vlastnictví zařízení pro nakládání s odpady  

• Vlastnictví zařízení obcemi je vhodné pro nezávislost a 
stabilitu OH obce 

• Vhodná zařízení  
– Sběrná síť na SKO  

– Sběrná síť na využitelné složky (lze nahradit bezplatnou výpůjčkou 
nádob od EKO-KOM, a.s.) – dotace na pořízení 

– Sběrné dvory, sběrná místa 
• Jejich provoz zajistit v rámci smlouvy s komerční nebo vlastní firmou 

– Kompostárny 
• Jejich provoz zajistit v rámci smlouvy s komerční nebo vlastní firmou 

– Překládací stanice pro přepravu odpadů do zařízení 
• Jejich provoz zajistit v rámci smlouvy s komerční nebo vlastní firmou 

 

• Vlastnictví velkých zařízení je vhodnější řešit v rámci meziobecní 
spolupráce nebo jako spoluvlastnictví s investorem nebo jinou formou 
pro cenová vyjednávání s provozovatelem velkého zařízení (např. ZEVO)  

 



Organizace OH 

Obec 

₊ přímý vliv na činnost a náklady 

₊ vlastnictví zařízení snižuje riziko 
„výpadku“ služby 

₊ v případě obsluhy pouze vlastní obce 
není třeba výběrové řízení 

₊ Flexibillita při nestandardních 
situacích 

₊ zvýhodnění při čerpání dotací 

₊ Přímé rozhodování o rozvoji OH 

 

₋ činnost do určité míry závislá na 
politických rozhodnutích 

₋ pomalý způsob rozhodování 

₋ absence trhu způsobuje klesání 
výkonnosti 

₋ velikost svozové oblasti nemusí být 
dostatečná pro efektivní službu 

Podnikatelský subjekt 

₊ efektivnější fungování 

₊ konkurenční prostředí nutí k nižším 
nákladům 

₊ rychlé rozhodovací procesy 

₊ Lepší technická vybavenost 

 

 

₋ Nutnost výběrového řízení 

₋ vyšší transakční náklady 

₋ možnost korupčního jednání 

₋ pro obce nejasná cenotvorba 

₋ Omezená kontrola kvality služeb 

₋ Nestabilní prostředí bez možnosti 
vlivu na jeho vývoj 

 



Jak zajistit dobrou službu 

• V rámci poptávky služeb mít zcela jasnou představu o 
požadovaných službách (detailní rozsah jednotlivých činností)  
– To je nutné jak pro smlouvu s komerční firmou, tak s vlastní firmou 

• Uzavřít vyváženou smlouvu, která bude jasně popisovat 
povinnosti obou stran, kontrolní mechanizmy s jasně 
definovanými měřitelnými parametry, způsob předávání 
dokladů, způsob evidence odpadů, fakturačně oddělit službu 
sběru a svozu od konečného nakládání s odpadem dle 
skutečného množství. 

• Pravidelně sledovat vývoj v oblasti odpadů v okolí jak z 
hlediska služeb, tak nákladů (benchmarking, kontrolní 
poptávková řízení na služby sběru a svozu, skládkování, úpravy 
odpadů apod.) 

• Smlouvu uzavřít na 3-5 let, s výpovědní lhůtou zajišťující 
oběma stranám určitou jistotu, ale neuzavírající možnost 
změny (optimálně 6 – 12 měsíců).  



• Je nutné zvážit nutnost komplexní služby (tj. od sběru až po 
konečné využití nebo odstranění) – to je vhodnější spíše pro 
menší obce 

• U větších měst nebo sdružení obcí je vhodnější zajistit dílčí 
služby: 
– Sběr a svoz odpadů do obcí určených zařízení   (+ další služby – provoz 

sběrného dvora, kompostárny apod.) 

• Pokud si obec pronajímá se službou nádoby, je nutné přesně definovat 
obsah a podmínky pronájmu, včetně obměny a údržby nádob 

– Odstranění odpadů na skládkách (využití v ZEVO) 

– Prodej vytříděných odpadů k využití (papír + plast, zvlášť sklo) 

 

Výhodou dílčích služeb je možnost ovlivňování nákladů na celé OH a lepší 
kontrola 

Nevýhodou je větší náročnost na kontrolu všech smluvních vztahů 

 

Jak zajistit dobrou službu 



Podíl aktivních třídičů 



Doporučené komunikační kanály 

• Informace přímo na kontejnerech (svozové technice) 

• Obaly na výrobcích 

• Pořady v TV (regionální ; ne pouze reklamní spoty) 

• Články a reportáže v místním tisku, případně inzertní vklady 

• Internet (www měst a obcí) 

• Informační brožury jako vklady v místním tisku 

Nedoporučené komunikační kanály 

• Besedy a diskuze 

• Děti a mládež (EVVO ano, ale NE jako „nosič informací“ do domácností) 

• Venkovní a propagační akce 

• Neadresné dopisy a letáky ve schránce 

 



Spolupráce se školícími středisky EVVO 



Divadelní představení pro školy 



Semináře a konference pro samosprávu  



Krajské soutěže obcí 



Informační koutky v ZOO 



Aktivity pro školy 



Dopravní prostředky 



Informační letáky 



Informační letáky 



Informační letáky 




