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Krok za krokem od 
odpadů k udržitelnosti 



• Úvod do problematiky 
• Přicházející nařízení 
• Co je cirkulární ekonomika 
• Role měst a obcí v cirkulární ekonomice 
• Podstata třídění a možnosti optimalizace 
• Akční kroky 

SVOZ 

Obsah Prezentace 



Problém 

Produkce demoličního odpadu 11,6 mil tun v 2018 
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Zelená dohoda pro Evropu 



Akční plán pro Cirkulární 
ekonomiku EU 

Rámec výrobkové politiky 

Snížení množství odpadů 

Dobře fungující vnitřní trh 

Podpora výzkumu a pravidelné informovanosti 



Řešení  

Cirkulární ekonomika 

je taktéž plně v 

souladu 

s Cíli udržitelného 

rozvoje (zejména cílem 

12 Odpovědná výroba 

a spotřeba) 



Řešení  



• Zelené veřejné zadávání 
• Podpora udržitelných podniků 
• Odpadové hospodářství 
 
 

SVOZ 

Role měst v cirkulární 
ekonomice 
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Role měst v cirkulární 
ekonomice 



Zelené veřejné zadávání  

• Nároky na charakteristiky produktů 
• Podíl recyklátu 
• Recyklovatelnost 
• Zdroje surovin 

• Požadavky na analýza životního cyklu LCA 
• Opravitelnost 
• Životnost 
• Průkazný konec životního cyklu 

 

Distribuce 



Předcházení vzniku odpadu  

• Nabízení k dalšímu využití (Re-use centra)  

• Pravidelný servis (Opravárny) 

• Sběr textilu/Burzy/Swapy (Opětovné použití 
textilu – charita/prodej/výměny) 

Spotřeba 



Odpadové hospodářství 

• Plán odpadového hospodářství 
• Analýza současného stavu 

• Volba vhodného systému sběru 
• Volba poplatkového systému 
• Motivace občanů pro třídění  
• Osvěta edukace 

 

Sběr 



Hledání potenciálů pro města i kraj 

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

Cesta potřebuje směr a tím je Vize 



Kompletní analýza 
měst, regionů i 
krajů 



Kompletní analýza 
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krajů 



Optimalizace odpadového 
hospodářství 

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

Krok za krokem ke snižování množství odpadů 



FOTODOKUMENTACE INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

FYZICKÁ 
ANALÝZA SKO        

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

Krok za krokem 
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FOTODOKUMENTACE INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

Návrh řešení 
OH 

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 



FOTODOKUMENTACE INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

Systém sběru 
a evidence 

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY 

DOOR TO DOOR SYSTÉM 

PAYT SYSTÉM 

EVIDENČNÍ SYSTÉM ODPADŮ 



Osvěta je nekonečný proces, který je nedílnou součástí každé změny! 
 

• přímá komunikace s obyvateli 

• osvětová kampaň ve městě 

• letáky, kalendáře, infolinka 

• informační tabule 

• proškolená obsluha SD 

 
 

OSVĚTA 
OBYVATEL 

INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 



• Problémy s nabídkou a poptávkou 
• Přichází „zelená dohoda EU“ 
• Cirkulární ekonomika je způsob jak využívat materiály 

lokálně bez nutnosti těžby primárních surovin. 
• Role měst a obcí v cirkulární ekonomice 

• Objednávky kvalitních produktů a služeb 
• Podpora udržitelných iniciativ 
• Dobré nastavení odpadového hospodářství  

• Akční kroky 
• Kompletní sken pro nalezení potenciálu pro využívání 

materiálů, které jsou lokálně dostupně 
• Optimalizace odpadového hospodářství 

SVOZ 

Shrnutí 



Děkuji za  

pozornost 

Lukáš Václavík MSc. 
+420 606 721 191 
Email: lukas@incien.org 
 
Institut Cirkulární Ekonomiky, z. ú.  
www.incien.org  

http://www.incien.org/


• Systém sběru odpadu ode dveří 
ke dveřím. 

• Motivační systém pro odpadové 
hospodářství. 

• Do každé domácnosti dodána 
nádoba/pytel na vybrané druhy 
separovaného odpadu (papír, 
plast, ale i sklo).  

• Občané tak mají možnost 
ukládat odpady do sběrné 
nádoby/pytle přímo v místě jejich 
vzniku.  

 

• Se zavedením tohoto 
systému doporučujeme 
změnit/snížit četnost svozu 
směsného komunálního 
odpadu.  

• Míra separace a čistota 
odpadu je v tomto případě 
velmi vysoká.  

• Tento systém lze financovat z 
Operačního programu Životní 
prostředí (Prioritní osa č. 3). 

 
 

SVOZ INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

„DOOR TO DOOR“ SYSTÉM 



TŘÍDĚNÝ ODPAD INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

 

• 12 tisíc obyvatel (1/3 RD, 2/3 bytové domy), 

• nádobový „door to door“ systém – plast + papír (120 a 
240 l) 

• nejnižší produkce SKO v Pard. kraji mezi městy nad 5 
tisíc obyvatel (118 kg/obyv. v roce 2018),  

• vysoká úroveň třídění (250 kg/obyv.),  

• nakládání s bioodpady – domácí kompostéry + hnědé 
nádoby (120 a 240 l), 

• zaveden místní poplatek, 

• dlouhodobá koncepce osvěty, 

• příjmy od EKO-KOM pokryjí náklady na tříděný odpad, 

• město nemá evidenční a PAYT systém. 

 

 

Město Vysoké Mýto získalo Odpadového Oskara 2017. 

 

 

VYSOKÉ MÝTO  

„DOOR TO DOOR“ SYSTÉM - PŘÍKLAD DOBRÉ  



• Systém zaplať kolik vyhodíš. 

• Motivační systém pro odpadové hospodářství. 

• Variabilní - platba podle velikosti nádoby a četnosti svozu 

              - platba dle množství vyprodukovaného odpadu (SKO). 

• Spravedlivý systém platby za odpady. 

• Úspora nákladů na odpadové hospodářství. 

• Zvýšení míry třídění využitelných složek komunálního odpadu. 

• Snížení produkce SKO. 

SVOZ INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

PAYT SYSTÉM 



TŘÍDĚNÝ ODPAD INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

 

• 16 tisíc obyvatel (47 % RD, 53 % bytové domy), 

• nízká produkce SKO (144 kg/obyv. v roce 2018),  

• nakládání s bioodpady – VOK po městě + domácí 
kompostéry 

• zaveden systém platby podle objemu vyvezených 
nádob, 

• dlouhodobá koncepce osvěty, 

• příjmy od EKO-KOM pokryjí náklady na tříděný odpad, 

• město má „door to door“ systém. 

 

 

Město Dvůr Králové nad Labem získalo Odpadového 
Oskara 2017. 

 

 

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM  

PAYT SYSTÉM - PŘÍKLAD DOBRÉ  



• Dokonalý přehled o svém odpadu on-line (občan/obec). 

• Motivační systém pro odpadové hospodářství. 

• Úspora nákladů na odpadové hospodářství. 

• Zvýšení míry třídění využitelných složek komunálního odpadu. 

• Snížení produkce SKO. 

SVOZ INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

EVIDENČNÍ SYSTÉM ODPADŮ 



TŘÍDĚNÝ ODPAD INSTITUT CIRKULÁRNÍ EKONOMIKY / 

 

 

 

• výrazné snížení produkce SKO z 199 kg/obyvatele v roce 2018 na 
140-50 kg/ obyvatele v roce 2019 

 

 

 

 

 

ÚSTÍ NAD ORLICÍ  

EVIDENČNÍ SYSTÉM - PŘÍKLAD DOBRÉ  

 

• 14 tisíc obyvatel (1/3 v RD, 2/3 v bytových domech),  

• 2017 změna systému - evidence odpadů přes městskou 
kartu – pytlový sběr papíru, NK a plastů – odvoz na SD 
nebo odložení v den svozu na určené místo – sleva 10 
Kč/pytel          max. 200 Kč/rok,  

• město má SD a 2 x do roka provoz mobilního SD – VOK s 
přepážkami a obsluhou, 

• nakládání s bioodpady – domácí kompostéry + v roce 
2019 pořízení  2000 ks hnědých nádob (240 l) k RD a 
135 nádob o objemu 1100 l k bytovým domům, 

• svoz SKO 1 x týdně v zimním období , 1 x 14 dní ve 
vegetačním období 

• příjmy od EKO-KOM se téměř zdvojnásobily (1,2 milionu                                 
na 2,1 milionu) 


