
Optimalizace odpadového 
hospodářství pomocí 
evidenčního systému – QR 
kódů 



Časový průběh změn v odpadovém 
hospodářství 
2018 

projednání možného zavedení systému s vedením města 

navržení finančních prostředků do rozpočtu na rok 2019 (celkem cca 400 000 Kč) 



Časový průběh změn v odpadovém 
hospodářství 
2019 

Březen 

výběrové řízení, podepsání smluv, zahájení spolupráce se společností JRK 

Česká republika s.r.o. 

Duben 

zpracování databáze adres pro tisk QR Kódů (použita databáze poplatníků) 

informační kampaň 

Květen 

tisk a lepení QR kódů pracovníky odboru ŽP, TSM a místními studenty 

pokud občané měli více odpadních nádob, než pro ně vyplývalo z limitu (1 

nádoba na 5 osob), mohli si požádat o přidělení kódu navíc, avšak se 

zdůvodněním překročení limitu; následně bylo rozhodnuto o možné výjimce 

(zdravotní důvody, malé děti s plenami, tuhá paliva apod.) 

 



Časový průběh změn v odpadovém 
hospodářství 
2019 

Červen 

zkušební provoz, manuální snímání 

QR kódu čtečkami 

Červenec 

snímání QR kódů v ostrém režimu 

Srpen 

 evidence nádob podnikatelů 

 

 



Časový průběh změn v odpadovém 
hospodářství 
2020 

Květen 

zavedení QR kódů na 

nádobách na separovaný 

odpad - plast, papír, barevné a 

bílé sklo 

Červen 

snímání QR kódů z nádob na 

separovaný odpad 

 

 



Důvody pro zavedení QR kódů 

Evidence počtu a rozmístění nádob 

získání přehledu o přesných počtech nádob 

kontrola počtů nádob k počtu trvale bydlících obyvatel 

dle schválených pravidel RM platí, že pro 5 trvale přihlášených osob na adrese 

je přidělena 1 popelnice o objemu 110 l 

v případě kontejneru o objemu 1 100 l platí 23 - 46 osob na 1 nádobu 

Evidence naplněnosti nádob 

systém eviduje objem nádoby, umístění nádoby a naplněnost v každé obsloužené 

nádobě daného svozu 

Kontrolní mechanismus 

získání dat o skutečných svozech občanů i podnikatelů 

uzavírání nových smluv a dodatků 

díky porovnávání stávajících smluv a kontrole údajů v evidenčním systému došlo 

k optimalizaci svozu firem 

 



Přínosy zavedení QR kódů 

+ 120 000 Kč do rozpočtu 

díky zavedení tohoto systému přibylo do městského rozpočtu pouze za první 
rok 120 000 Kč 

Město má Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku za provoz 
systému sběru komunálních odpadů, která určuje výši poplatku pro občany (nyní 
je to 600 Kč) 

Město má plně pod kontrolou svoz odpadů 

v případě jakékoliv reklamace ke svozu za strany občanů máme pádné a 
nevyvratitelné argumenty 

Úspory v počtech sběrných nádob 

původních 3 500 kusů nádob bylo po zavedení systému sníženo na 2 900 
nádob, nyní je tedy mezi obyvateli o 600 nádob méně 

 



Přínosy zavedení QR kódů 

Statistické přehledy 

díky přehledům a jednoduchému převodu do Excelu lze porovnávat data a 
vyhodnocovat svozy směsného komunálního odpadu a separovaného odpadu 

na základě dat provádíme výměnu nádob za nádoby o optimální velikosti 

Úprava svozových tras 

chceme upravit svozové trasy s cílem zajištění optimální logistiky a úspory 
financí 

Edukativní efekt 

zvýšili jsme povědomí o nakládání s komunálními odpady 

lidé mají regulovaný počet nádob a jsou motivováni, aby odpad více třídili 

množství separovaného odpadu bylo navýšeno – viz následující tabulka 



Přínosy zavedení QR kódů 

   komodita 2019 2020 2020 - 2019 

1.Q 

papír 56,47 t 80,64 t + 24,17 t 

plast 74,57 t 74,26 t - 0,31 t 

sklo 85,17 t 79,29 t - 5,88 t 

2.Q 

papír 55,42 t 76,67 t + 21,25 t 

plast 74,94 t 79,55 t + 4,61 t 

sklo 57,37 t 73,08 t + 15,71 t 



Evidenční systém ECONIT v praxi 



Evidenční systém ECONIT v praxi 



Dosavadní zhodnocení provozu systému 

Po ročním fungování hodnotíme tento krok velmi pozitivně 

Zavedení projektu nás stálo velké úsilí (zejména v případě označování nádob) 

pozitivní efekt ve zmapování terénu a spolupráce OŽP a TSM 

téměř každý zaměstnanec OŽP s označováním nádob pomáhal 

dobrá spolupráce s Mendelovou střední školou 

Město se rozhodlo pro levnější variantu, tj. pořízení „levného hardware“ a dražšího 
software 

V letošním roce jsme zvažovali i možnost pořízení bran pro automatické snímání 

díky zkušenostem a získaným informacím zejména s ohledem na chybovost 
systému, která se u automatický bran nesnižuje, zůstáváme i nadále u 
stávajícího systému 

příští rok máme v plánu dodatkem prodloužit smlouvu 



Ondřej Syrovátka 

místostarosta Nového Jičína 

16. září 2020 

Děkuji za pozornost 


