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ANOTACE 

Předmětem diplomové práce je analýza odpadového hospodářství vybrané obce, jehoţ 

problematika se týká nás všech, dnešního civilizovaného světa. 

Teoretická část charakterizuje odpadového hospodářství, vymezuje základní právní 

předpisy, pojmy odpadového hospodářství, druhy odpadů a způsob nakládání s nimi. 

Praktická část se věnuje analýze odpadového hospodářství v obci Blatno včetně 

porovnání příjmů a výdajů a marketingovému výzkumu, který byl proveden dotazovací 

metodou formou dotazníku a zaměřen na spokojenost občanů se systémem odpadového 

hospodářství ve své obci. V závěrečné části jsou uvedeny návrhy a doporučení pro 

případné zlepšení tohoto systému. 

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, odpady, komunální odpad, tříděný odpad, 

produkce, dotazník. 

 

SUMMARY 

The subject of the thesis is the fysis of the waste management of the selected 

municipalities, the issue concerns all of us, today´s civilized world.  

The teoretical part describes waste management, defines the basic legislation, waste 

management terms, types and disposing of them. 

The practical part si devoted to the analysis of waste management in themunicipalities 

Blatno including a comparison of the income and expenditure and marketing research 

which was done by the questionnaire and is focused on citizen´s satisfaction with the 

systém of the waste management in their community. The final part provides suggestions 

and recommendations for possible improvements of this system. 

 

Keywords: Waste management, waste, municipal waste, recyclable waste, production, 

questionnaire 
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1 Úvod 

Odpady vznikají při  kaţdé lidské činnosti, od domácností aţ po průmyslovou výrobu, 

provázejí nás téměř na kaţdém kroku. Jejich vznik a hromadění prakticky ohroţují 

všechny sloţky prostředí nebezpečnými látkami, a tím ohroţují nejen zdraví a ţivot 

ţivočichů, ale především lidské populace. 

Člověk se potýká s problémem vzniku odpadu ze svých činností jiţ od vzniku prvních 

civilizací. S rostoucím počtem obyvatel a jejich poţadavky na zvyšující se ţivotní úroveň 

roste i průmyslová výroba. Tyto faktory vedou k nárůstu mnoţství produkovaného odpadu 

a s tím souvisí i problém s jeho likvidací. Jedině odpovědné chování člověka k produkci 

odpadů můţe přispět k zajištění udrţitelného ţivota pro další generace, neboť odpad je 

důsledkem činnosti minulosti, který můţe pozitivně nebo negativně ovlivnit existenci 

budoucnosti. 

Odpadové hospodářství je relativně mladou a velmi důleţitou oblastí současného 

národního hospodářství, která se dynamicky rozvíjí. Zabývá se nejen nakládáním se 

vzniklými odpady a shromaţďováním odpadů, ale také předcházením vzniku odpadů, 

vyuţíváním odpadů, zpětném odběru některých výrobků a obalů a následnou recyklací. 

V ČR do roku 1991 nebyla problematika odpadového hospodářství legislativně ošetřena a 

negativní dopady výrobní i spotřební činnosti na ţivotní prostředí nebyly nijak 

kontrolovány ani řešeny. Změny nastaly aţ přijetím prvního zákona o odpadech v roce 

1991, kdy se environmentální problémy stávají veřejnými problémy, které je nutné řešit.  

Jako téma své diplomové práce jsem si zvolila „Analýza odpadového hospodářství 

vybrané obce“, jejímţ cílem je provést analýzu odpadového hospodářství včetně 

zhodnocení příjmů a výdajů obce a prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit 

spokojenost občanů se systémem odpadového hospodářství.  

Diplomová práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části 

přiblíţím odpadového hospodářství jako celek. V praktické části provedu samotnou 

analýzu odpadového hospodářství v obci Blatno včetně porovnání příjmů a výdajů na 

odpadové hospodářství a dále prostřednictvím marketingového výzkumu zjistím, zda jsou 

občané spokojeni se systémem odpadového hospodářství ve své obci. V závěrečné části 

objasním na základě zjištěných výsledků návrhy a doporučení pro případné zlepšení tohoto 

systému. 
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2 Odpadové hospodářství 

2.1 Charakteristika odpadového hospodářství 

Odpadové hospodářství je relativně mladou a velmi důleţitou oblastí současného 

národního hospodářství, která se dynamicky rozvíjí. Dotýká se bezprostředně všech stupňů 

výrobního a spotřebního cyklu, a to od těţby surovin, přes výrobu, dopravu a spotřebu 

produktů aţ po jejich odstranění. A tak můţeme říci, ţe problematika odpadového 

hospodářství je téměř spjata se všemi oblastmi lidské činnosti. Podle aktuálního znění 

současného zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., odpadovým hospodářstvím rozumíme 

„činnost zaměřenou na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a následnou 

péči o místo, kde jsou odpady trvale uloţeny, a kontrolu těchto činností“. Hlavní prioritou 

odpadového hospodářství je tedy předcházení a omezování vzniku odpadů, jejich vyuţití a 

odstranění. Obrázek č. 1 znázorňuje schéma logické posloupnosti základních činností v 

oblasti odpadového hospodářství. Jednotlivé činnosti se mohou navzájem překrývat, 

doplňovat a ovlivňovat. 

 

 

Obrázek č. 1: Schéma činností odpadového hospodářství 

zdroj: [3], vlastní zpracování 
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Nakládání s odpady se rozumí jakákoliv činnost, jejímţ předmětem jsou odpady, 

zejména shromaţďování, přeprava, skladování a odstraňování odpadů, včetně péče o místo 

shromaţďování a skladování odpadů, dále sběr, výkup, úprava, třídění, zpracování, 

recyklace a vyuţívání odpadů jako zdrojů druhotných surovin a energie. Druhotnou 

surovinou je surovina nebo materiál získaný z odpadu, který je způsobilý k dalšímu 

materiálovému nebo energetickému vyuţití. Hranice systému odpadového hospodářství 

začíná v okamţiku vzniku odpadu. [3] 

V rámci odpadového hospodářství musí být dodrţována hierarchie způsobů nakládání 

s odpady (viz obrázek č. 2). 

 

Obrázek č. 2: Hierarchie odpadového hospodářství 

zdroj: [1], vlastní zpracování 
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jejichţ výrobě nebo uţití odpad vzniká a náhradou jiným. [3] 

Pokud odpady uţ vzniknou, zamyslet se nad tím, zda nejdou opětovně pouţít, popř. 

recyklovat (tj. materiálově vyuţít), či jinak vyuţít, např. energeticky. Jestliţe odpad 

vznikne a není moţné ho vyuţít jedním z těchto způsobů, je třeba ho odstranit takovým 

způsobem, který neohroţuje lidské zdraví a ţivotní prostředí a který je v souladu 

s příslušnými právními předpisy na ochranu ţivotního prostředí. 
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2.2 Vymezení základních pojmů odpadového hospodářství 

Kaţdý z nás se setkáváme s odpady dnes a denně, v domácnosti, zaměstnání, průmyslu 

a bohuţel i přírodě. Proto se veškeré činnosti týkající se odpadů staly celosvětovým 

problémem, který je třeba řešit. Odpadem můţeme nazvat to, co není ve výrobním procesu 

přeměněno na uţitnou hodnotu, to znamená to, co z výrobního procesu odpadá. 

Základním legislativním nástrojem, který upravuje jak terminologii, tak i práva a 

povinnosti při zacházení s odpady v ČR je zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. 

Mezi nejdůleţitější pojmy řadíme: 

 odpad - kaţdá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit, 

 nebezpečný odpad - je odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 zákona č. 185/2001 Sb., 

 komunální odpad (KO) - je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti 

FO a který je uveden jako KO v prováděcím právním předpisu (vyhláška MŢP č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů), s výjimkou odpadů vznikajících u 

PO nebo FO oprávněných k podnikání. KO je také odpad vznikající při čistění 

veřejných komunikací a prostranství, při údrţbě veřejné zeleně včetně hřbitovů, 

 odpadové hospodářství - jsou činnosti zaměřené na předcházení a omezování 

vzniku odpadů a na nakládání s odpady, 

 nakládání s odpady - je jejich shromaţďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, vyuţívání a odstraňování, 

 materiálové využití odpadů - rozumí se náhrada prvotních surovin látkami 

získanými z odpadů, které lze povaţovat za druhotné suroviny, nebo vyuţití 

látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou 

bezprostředního získání energie, 

 odstraňování odpadů - rozumí se takové nakládání s nimi, které vede k trvalému 

zabránění škodlivým vlivům na sloţky ţivotního prostředí. Jedná se o činnosti 

uvedené v Příloze č. 4 (označené kódem D) k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb., 
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 původce odpadu - je PO nebo FO oprávněná k podnikání, při jejíţ podnikatelské 

činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad vznikající na území obce, který má 

původ v činnosti nepodnikajících FO, se za původce odpadu povaţuje obec a to 

v okamţiku, kdy FO odpad odloţí na místě k tomu určeném a obec se současně 

stane vlastníkem tohoto odpadu, 

 oprávněná osoba - kaţdá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle 

zákona o odpadech. [1] 

2.3 Legislativa 

Rozvoj odpadového hospodářství v průmyslově vyspělých zemích nastal teprve před 

třiceti lety. Jde tedy o mladou dynamicky se rozvíjející oblast národního hospodářství a to i 

z pohledu práva. Právní úprava odpadového hospodářství v ČR byla vytvořena aţ v roce 

1991, kdy byl přijat první samostatný zákon č. 238/1991 Sb., který spolu s následně na něj 

navazujícími zákony a prováděcími nařízeními vlády a vyhláškami MŢP nastolil právní 

reţim odpadového hospodářství v ČR. Do té doby problematika odpadového hospodářství 

nebyla nijak legislativně ošetřena ani řešena. 

V současné době právními normami zastřešující odpadové hospodářství v ČR jsou dva 

stěţejní zákony, které nabyly právní účinnosti 1.1.2002a byly jiţ několikrát novelizovány, 

dále vyhlášky a nařízení vlády. Současná legislativa je v plném souladu s právními 

předpisy EU. Základní prioritou je předcházení a omezování vzniku odpadů, přednostní 

vyuţívání odpadů a jako poslední odstraňování odpadů.  

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

Tento zákon, v pořadí jiţ třetí, nahradil zákon o odpadech č. 125/1997 Sb. Důvodem 

vzniku tohoto zákona byla nutnost harmonizace s právními předpisy EU v souvislosti 

s přípravami na vstup ČR do EU. Zákon byl jiţ mnohokrát novelizován, poslední novela 

zákona o odpadech ze dne 16. května 2013 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2013 

Sb. a nabyla účinnosti dnem 1. října 2013. Hlavním cílem přijaté novely zákona je 

odstranit nebo zmírnit některé poţadavky převáţně administrativního charakteru, které 

jsou podle platné právní úpravy kladeny na subjekty nakládající s odpadem a které nemají 

ve vztahu k ochraně ţivotního prostředí ţádný dopad. 
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Zákon stanovuje: 

 pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodrţování 

ochrany ţivotního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udrţitelného rozvoje, 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

 působnost orgánů veřejné správy. [1] 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

Velmi důleţitou sloţkou problematiky odpadového hospodářství je také problematika 

obalů a odpadu z obalů. Ve vyspělých zemích je v současnosti prioritou sníţení produkce 

obalů, zejména jejich recyklace a druhotné vyuţití. 

Obaly jsou neodmyslitelnou součástí celé řady výrobků, jejichţ základním posláním je 

uchovat zboţí v nezměněné kvalitě aţ do doby jeho spotřeby. V okamţiku, kdy obal 

přestane plnit svoji funkci, pro kterou byl vyroben, stává se z něj odpad. Některé obalové 

odpady jsou však velmi dobře vyuţitelné a mohou být dále pouţity jako vstupní suroviny 

pro zpracování například dalších obalů. Aby tento recyklační proces byl co nejúčinnější, je 

třeba odpady z obalů třídit podle jejich materiálového sloţení na jednotlivé sloţky. 

Účel a předmět zákona: 

 je chránit ţivotní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména 

sniţováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto 

obalech obsaţených v souladu s právem EU, 

 jsou práva a povinnosti podnikajících PO a FO a působnost správních úřadů při 

nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při 

zpětném odběru a při vyuţití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty. [2] 

S problematikou odpadového hospodářství souvisí celá řada dalších právních předpisů, 

jako např.: 

 Vyhláška č. 381/2001Sb., vyhláška MŢP, kterou se stanoví Katalog odpadů a další 

seznamy odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady  
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 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

vyuţívání na povrchu terénu 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 

elektroodpady  

 Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství ČR 

2.4 Druhy odpadů 

Oficiální členění odpadů je pouze podle skupin a druhů, které jsou uvedeny v Katalogu 

odpadů a který je obsaţen ve vyhlášce č. 381/2002 Sb. Vzhledem k tomu, ţe spektrum 

odpadů je velice široké, můţeme odpady také členit na základě různých hledisek. 

Obecně odpady můţeme rozdělit podle: 

 fyzikálních vlastností - tuhé, kapalné, plynné 

 vlivu na životní prostředí - ostatní, nebezpečné 

 možnosti využití - vyuţitelné, nevyuţitelné 

 základních oborů hospodářské činnosti 

- odpady z výrobní činnosti (odpady z těţby a zpracování nerostných surovin, 

odpady z průmyslu, odpady ze stavební činnosti, odpady ze zemědělství), 

- odpady ze spotřeby (KO, elektrický a elektronický odpad, odpady 

z dopravy, ze zdravotnických zařízení, ze ţivelných pohrom). [4] 

2.5 Komunální odpad  

KO je nejčastějším druhem odpadu, se kterým se setkáváme, a to z toho důvodu, ţe si 

jej vytváříme my sami - občané, domácnosti, spotřebitelé. Vznik KO je spojen s naší 

kaţdodenní spotřebou a chováním. Jeho objem a sloţení je závislý na velikosti spotřeby, 

na výrobkách, které nakupujeme, na způsobu balení a především na naší ekonomické 

situaci a úrovni společnosti. 

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je to veškerý odpad, vznikající na území 

obce při činnosti FO, a který je uveden jako KO v Katalogu odpadů s výjimkou odpadů 

vznikajících u PO nebo FO oprávněných k podnikání.  
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V Katalogu odpadů, který je základem pro vedení evidence odpadů, je KO a jemu 

podobný odpad (skupina 20) sledován podle jednotlivých druhů se začleněním do tří 

základních podskupin: 

 Složky z odděleného sběru (nebezpečné sloţky a vyuţitelné sloţky), 

 Odpady ze zahrad a parků (odpady z údrţby zeleně, včetně hřbitovního odpadu, 

 Ostatní komunální odpady (směsný komunální odpad, odpad z trţišť, uliční 

smetky, kal ze septiků a ţump, odpad z čištění kanalizace, objemný odpad). [5] 

KO představuje heterogenní směs odpadů, které jsou úzce spojeny s činností občanů a 

se sluţbami obce. Sloţení KO se liší podle typu zástavby, způsobu vytápění, ročního 

období, typu sídla, v něţ je produkován a také ţivotního stylu obyvatel. Přicházíme s ním 

do styku na kaţdém kroku našeho ţivota, zejména v domácnosti. Největší podíl KO 

představuje právě domovní odpad, který je běţným odpadem z denní spotřeby domácností 

a z činností spojených s úklidem obytných objektů. Sloţka KO, která zbývá po vytřídění 

vyuţitelných a nebezpečných sloţek a objemného odpadu, nazýváme směsný (zbytkový) 

komunální odpad. Kaţdý z nás vyprodukuje přibliţně 300 kg KO ročně. 

2.5.1 Obec jako původce komunálního odpadu 

Dle zákona o odpadech se v okamţiku, kdy FO odloţí odpad na místě určeném obcí, 

původcem KO stává obec a zároveň se stane vlastníkem těchto odpadů. Občan jako FO 

není původcem KO. U odpadů produkovaných občany přebírá veškeré povinnosti obec. 

Obec se řídí obecně závaznou vyhláškou, která určuje systém nakládání s odpady. Pokud 

ale producentem odpadu není obec, ale jiný subjekt, pak se jedná o odpad podobný 

komunálnímu odpadu (odpad ze ţivnostenských provozoven, úřadů, průmyslový odpad). 

Kaţdá obec můţe vyuţít ustanovení zákona o odpadech a v rámci své samostatné 

působnosti stanovit systém nakládání s KO vznikajícími na jejím katastrálním území, který 

by umoţnil občanům odkládat své odpady odděleně dle jejich vyuţití či odstranění. Přitom 

by měl být velký důraz kladen na třídění materiálově vyuţitelných odpadů v obci. Cílem 

obce by mělo být vytvoření efektivního systému, který by měl být zároveň ekonomicky 

únosný pro občany. 
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Povinnosti obce jako původce odpadu: 

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií, 

b) zajistit přednostní vyuţití odpadů,  

c) převést odpady do vlastnictví pouze oprávněné osobě,  

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle vlastností, 

e) shromaţďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 

f) zabezpečit odpady před neţádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

g) vést průběţnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi,  

h) zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění, 

i) vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a ţivotní prostředí, 

j) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. [5] 

2.5.2 Třídění komunálního odpadu 

Pro třídění odpadů je důleţitá jeho včasnost - nutné je třídit odpad jiţ v domácnostech, 

protoţe smíšený odpad nejde jiţ dále roztřídit a tedy zpracovat. Neroztříděný odpad tak 

skončí na skládce. Pokud budeme ale odpad třídit, na skládce skončí jen ta část, kterou 

zatím neumíme dále zpracovat. Nahlédneme-li do odpadkového koše, uvidíme velmi 

různorodou směs, kterou nezbývá neţ vysypat do popelnice. Kdyţ se zamyslíme nad 

kaţdým odpadem, který neseme do koše, zjistíme, ţe odpady můţeme rozlišit na: 

 Využitelné - odpady, které je moţné dále zpracovat, jako jsou papír, sklo, plasty 

(PET lahve, folie, kelímky), lepenka či kovy (plechovky, hliník), kompostovatelný 

kuchyňský odpad apod. Takto vytříděné odpady se ukládají do barevných 

kontejnerů. 

 Velkoobjemové - odpady, které se pro svůj velký objem nevejdou do popelnice, 

jako jsou např. koberce, linolea, starý nábytek, toalety, umyvadla, drobný stavební 

odpad nebo elektrotechnika. Tyto odpady je moţné dopravit na sběrný dvůr. 

V některých obcích bývají přistavovány velké kontejnery, nebo zajíţdí speciální 

sběrna. 
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 Nebezpečné - odpady, které se pro svoje nebezpečné vlastnosti nepatří do 

popelnice - např. akumulátory, galvanické články, ledničky, mrazničky, zářivky, 

barvy, lepidla, oleje, léky. Tyto odpady se odnáší do pojízdné sběrny nebo na 

sběrný dvůr, nevyuţívané léky se mohou odevzdat do lékárny.  

 Ostatní - odpady, které nelze dále vyuţít, a které zbydou po vytřídění všeho, co je 

moţné dále vyuţít. Jedná se o jediné odpady, které se vyhazují do odpadkového 

koše a poté do popelnice nebo kontejneru na směsný odpad. [6] 

KO vzniká u kaţdého z nás a budeme-li zodpovědní, hodně z něj můţeme vytřídit. 

Jedině správně vytříděný odpad se můţe dále zpracovávat, recyklovat na nové výrobky. 

Zodpovědným tříděním můţeme rovněţ sníţit objem odpadu aţ o polovinu. 

2.5.3 Nakládání s komunálním odpadem 

S odpadem by mělo být nakládáno takovým způsobem, který by co nejméně ohroţoval 

ţivotní prostředí, zdraví lidí a kvalitu jejich ţivota. ČR musí nakládat s odpady v souladu 

s hierarchií, která je dána evropskými předpisy. Na prvním místě by měla být prevence, 

tedy snaha vzniku odpadu předejít. Kdyţ uţ odpad vznikne, měl by být přednostně vyuţit, 

a to materiálově nebo energeticky. Odstranění odpadu skládkováním je aţ na posledním 

místě. V ČR se v současnosti odstraňuje skládkováním asi 55 % všech komunálních 

odpadů. Je to totiţ stále ten nejlevnější způsob, jak s tímto odpadem nakládat. 

Způsoby vyuţití komunálního odpadu: 

Materiálové využití - souhrn procesů a postupů, které směřují k tomu, aby upravený 

odpadalo moţné dále materiálově vyuţít, tedy získat z odpadu např. surovinu pro další 

výrobu. Díky tomu dochází k významné úspoře cenných primárních zdrojů. 

 Recyklace - je jedním ze způsobů vyuţívání odpadů, při kterém se jiţ z jednou 

pouţitého materiálu vyrobí nový produkt, ať pro původní nebo jiné účely. 

Představuje úsporu primárních zdrojů na straně vstupů a na straně výstupů sníţení 

zátěţe ţivotního prostředí. Při recyklaci jde o opakované uvedení materiálu zpět do 

výrobního cyklu. 
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 Kompostování - chemicky se jedná o přeměnu biologicky rozloţitelných odpadů na 

humusové látky podobné půdnímu humusu, za přístupu kyslíku (tzv. aerobní 

proces). Výsledný produkt nazýváme kompost a dá se dále pouţít jako hnojivo 

v zemědělství, při parkových úpravách, v zahradnictví a také při rekultivacích. 

 Regenerace - navrácení původních (uţitných) vlastností látkám nebo předmětům 

tak, aby mohly být vyuţity k původnímu účelu a nestaly se odpadem. [7] 

Energetické využití - odpady jsou nejen surovinou, ale také velmi významným 

zdrojem energie. Odpadem tak lze částečně nahradit výrobu tepla nebo i elektřiny, které by 

se jinak musely vyrobit spalováním fosilních paliv. Odpad se energeticky vyuţívá při 

procesu spalování odpadů ve spalovnách. Pro výrobu energie z odpadů se pouţívá zejména 

KO. Odpady jako cenná surovina přitom skončí z velké části bez uţitku na skládkách. Je to 

proto, ţe v ČR nemáme dostatek zařízení pro energetické vyuţívání odpadů. Spousta 

projektů na jejich výstavbu totiţ naráţí na obecný odpor veřejnosti. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=skladkovani&site=odpady
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3 Analýza odpadového hospodářství ve vybrané obci 

V této části diplomové práce se zaměřím na analýzu odpadového hospodářství v obci 

Blatno. 

3.1 Charakteristika analyzovaného území 

Obec Blatno leţí v Ústeckém kraji v okrese Louny, v těsné blízkosti hranic krajů 

Středočeského a Plzeňského, a patří k nejstarším obcím na okrese. Příslušnou obcí 

s rozšířenou působností je město Podbořany, které je od obce vzdáleno přibliţně 20 km. 

Obec se nachází v průměrné výšce 413 metrů nad mořem a disponuje katastrální výměrou 

22,11 km
2
. V současnosti ţije v obci a její další části Malměřice 540 obyvatel. V obci je 

nově vybudovaná mateřská škola, dále zde můţeme najít zdravotní středisko, dvě prodejny 

potravin, poštovní úřad, obecní knihovnu a kulturní zařízení. Obcí prochází turistická trasa 

i cyklotrasa. Dopravní dostupnost zajišťuje pravidelná autobusová linka a dále je obec 

významným ţelezničním uzlem na tratích Plzeň - Most a Rakovník - Bečov nad Teplou. 

3.2 Obecně právní úprava související s odpadovým hospodářstvím 

V současné době jsou v obci Blatno v platnosti dva obecně závazné předpisy, které 

upravují systém nakládání s odpady. Těmito předpisy jsou: 

1. Obecně závazná vyhláška č. 1/2009 

ze dne 28. 7. 2009 o stanovení systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 

území obce Blatno. Vyhláška dále stanovuje třídění komunálního odpadu na jednotlivé 

sloţky, specifikuje typy sběrných nádob na shromaţďování odpadu a jsou v ní uvedena i 

stanoviště pro ukládání odpadu. 

2. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 

ze dne 13. 12. 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování, sběru, 

přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů. Tato vyhláška 

specifikuje poplatníka a dále stanovuje výši poplatku a jeho splatnost. 
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3.3 Nakládání s odpady na území obce Blatno 

Na základě vyhlášky č. 1/2009 se komunální odpad třídí na tyto základní sloţky: 

a) směsný komunální odpad 

b) tříděný odpad, kterým je papír, nápojové kartony, plast, včetně PET lahví, sklo, 

c) objemný odpad, 

d) nebezpečné sloţky komunálního odpadu, 

Směsný komunální odpad 

Dle výše uvedené vyhlášky se směsný odpad shromaţďuje do sběrných nádob, kterými 

jsou: 

a) typizované sběrné nádoby - popelnice, kontejnery, plastové pytle, 

b) odpadkové koše - umístěny na veřejných prostranstvích v obci, slouţící pro 

odkládání drobného směsného komunálního odpadu. 

Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně 

umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou a jsou individuální 

nebo společná pro více uţivatelů. Svoz směsného odpadu je smluvně zajištěn s firmou 

Autodoprava Václav Vodvářka, Lubenec a probíhá jednou týdně, kdy občané v den svozu 

přistaví nádobu na hranici pozemku. Fyzické osoby vlastnící rekreační objekt, ve kterém 

nemají hlášen trvalý pobyt, ukládají směsný odpad do plastových pytlů, které rovněţ v den 

svozu připraví před své objekty tak, aby mohl být uskutečněn jejich svoz. Směsný odpad je 

pak následně odstraněn, a to uloţením na Skládce Vrbička, s.r.o., Podbořany, která je od 

obce vzdálena cca 17 kilometrů. 

Tříděný odpad 

Obec Blatno je zapojena do systému EKO-KOM, který zajišťuje zpětný odběr a vyuţití 

odpadů z obalů prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. To 

znamená, ţe společnost EKO-KOM, a.s., fyzicky nenakládá s obalovým odpadem, ale 

podílí se především na financování nákladů, které jsou spojeny se sběrem, svozem, 

tříděním a vyuţitím obalového odpadu. 
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Vychází přitom ze dvou zákonných povinností: 

1. Dovozci, plniči, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly 

nebo balené výrobky, mají dle zákona o obalech povinnosti zpětného odběru a 

vyuţití odpadu z obalů. 

2. Obce a města mají dle zákona o odpadech povinnost třídit a vyuţívat komunální 

odpad, jehoţ součástí jsou také pouţité obaly. [5] 

Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s., uzavírá „Smlouvy o sdruţeném plnění“ 

s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na základě těchto smluv shromaţďuje 

údaje o produkci obalů a přijímá platby, jejichţ výše je závislá na výši vykazované 

produkce nevratných obalů. [5] 

Na druhé straně společnost EKO-KOM, a.s., uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a vyuţití odpadu z obalů“ s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. 

Smluvní subjekty mají poté povinnost vést evidenci o mnoţství zpětně odebraného a 

vyuţitého odpadu z obalů, na základě které společnost EKO-KOM, a.s., hradí náklady 

spojené se sběrem, tříděním a vyuţitím obalového odpadu. [5] 

Tříděný odpad je shromaţďován do zvláštních sběrných nádob, které jsou barevně 

odlišeny a označeny příslušnými nápisy: 

 papír - barva modrá, 

 sklo - barva zelená, 

 plasty, PET lahve - barva ţlutá. 

Na území obce je rozmístěno celkem 12 sběrných nádob pro odkládání vytříděných 

sloţek KO, z toho pro papír jsou určeny 3 modré kontejnery, pro sklo 3 zelené kontejnery a 

pro plast a PET lahve 6 ţlutých kontejnerů. Tyto sběrné nádoby jsou rozmístěny v obci na 

pěti stanovištích - bytovky č. p. 116 a 117 (papír, 2 x plast), obchod Jelínkovi (papír, plast), 

náves Blatno (plast, sklo), pohostinství Bílý dům (papír, plast, sklo - viz obrázek č. 3), 

Malměřice (plast, sklo). Svoz vytříděných sloţek KO je zajišťován na základě smlouvy s 

firmou Bohemia Becker, s.r.o., Kralovice a je prováděn podle potřeb a moţností. Papír je 

sváţen většinou jedenkrát za měsíc, u skla a plastů bývá četnost svozů jednou za čtrnáct 

dní.  
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Obrázek č. 3: Stanoviště nádob na tříděný odpad v obci 

zdroj: [vlastní fotografie] 

Objemný odpad 

Objemný odpad je takový odpad, který není moţno pro jeho rozměry uloţit do 

sběrných nádob (např. koberce, linolea, nábytek, matrace). Tento odpad mohou občané 

odkládat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou přistavovány na předem stanoveném 

místě v Blatně a Malměřicích. Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován firmou Lukra 

s.r.o., Lubenec dvakrát ročně, v případě potřeby i vícekrát. Občanům jsou poskytovány 

informace o sběru na úřední desce obecního úřadu, výlepových plochách a prostřednictvím 

místního rozhlasu. 

Nebezpečné složky komunálního odpadu 

Sběr a svoz nebezpečných sloţek komunálního odpadu (např. lednice, televizory, 

nádoby od barev a olejů, zářivky, znečištěné textilie od olejů, olejové filtry, oleje, barvy, 

olověné akumulátory) je zajišťován dvakrát do roka (zpravidla v květnu a listopadu) jejich 

odebíráním na předem vyhlášených přechodných stanovištích přímo do zvláštních 

sběrných nádob k tomuto sběru určených. Sběr provádí firma Marius Pedersen a.s., 

provozovna Ţatec. Informace o sběru obec zveřejňuje na úřední desce, výlepových 

plochách a v místním rozhlase. Tento sběr se netýká FO, které podnikají, a PO, které mají 

povinnost zneškodňovat odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. 
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Stavební odpad 

Stavebním odpadem je stavební a demoliční odpad, který vzniká při zřizování, údrţbě, 

rekonstrukcích a odstraňování staveb. Tento druh odpadu neřadíme mezi odpad komunální, 

a tudíţ likvidaci tohoto odpadu si občan musí zajistit na vlastní náklady. 

 

3.4 Produkce odpadů v obci Blatno 

Produkce odpadů je jedním z nejdůleţitějších nástrojů odpadového hospodářství. 

S jejich rostoucím mnoţstvím se zároveň zvyšují náklady obce.  A tak její snahou by měla 

být minimalizace produkce odpadů, které můţe dosáhnout např. pouţitím ekonomických 

nástrojů nebo dostatečnou informovaností občanů o problematice odpadového 

hospodářství. Celkové mnoţství vyprodukovaného odpadu v obci Blatno za období od 

roku 2009 do roku 2012 je uvedeno v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1: Celková produkce odpadů v obci Blatno v letech 2009 - 2012 

Odpady 
Rok 

2009 2010 2011 2012 

Celkové množství odpadů [t]     181,315     166,900     170,278     178,625 

zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 

 

Z uvedených údajů je patrné, ţe v roce 2009 dosáhla celková produkce odpadů 181,315 

tun, coţ představuje nejvyšší mnoţství ve sledovaném období. Od roku 2010, kdy došlo 

k poklesu cca o 14 tun oproti roku 2009, má celková produkce odpadů vzrůstající tendenci. 

V obci Blatno ke dni 31. 12. 2012 ţilo 540 obyvatel. Pokud přepočítáme celkové mnoţství 

odpadů za rok na obyvatele, zjistíme, ţe v roce 2012 připadlo na jednoho obyvatele 

330,787 kg.  
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Tabulka č. 2 naznačuje, jak se vyvíjelo mnoţství jednotlivých druhů odpadů, které byly 

v obci vyprodukovány v letech 2009 - 2012. 

 

Tabulka č. 2: Produkce odpadů v obci Blatno v letech 2009 - 2012 

Druh odpadu 
Množství vyprodukovaného odpadu [t/rok] 

2009 2010 2011 2012 

Papír  1,016 1,029 1,081 1,379 

Plast  2,987 3,014 3,589 6,321 

Sklo  3,625 3,793 4,514 7,542 

Tříděný odpad celkem 7,628 7,836 9,184      15,242 

Směsný KO    154,395    146,488    147,567    149,448 

Objemný odpad      19,169      12,322      13,049      13,669 

Nebezpečný odpad 0,123 0,254 0,478 0,266 

Celkem    181,315    166,900    170,278    178,625 

zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 

 

Největší mnoţstevní zastoupení představuje jednoznačně směsný komunální odpad, 

který se v průměru podílí na celkové produkci zhruba 86 %. Tento nepříznivý stav je 

ovlivněn zejména technickou infrastrukturou v obci. Obec Blatno není dosud 

plynofikována, a tudíţ většina rodinných domů, bytových jednotek a dalších objektů 

pouţívá k vytápění tuhých paliv, coţ má nemalý vliv na sloţení a mnoţství směsného 

odpadu. Mnoţství směsného komunálního odpadu se vyvíjelo obdobně jako u celkové 

produkce odpadů. Nejvíce ho bylo vyprodukováno v roce 2009. Od roku 2010, byť 

s menším mnoţstvím vyprodukovaného odpadu, můţeme v následujících letech pozorovat 

jeho nárůst. Druhou nejvyšší poloţku zaujímá objemný odpad, kterého bylo nejvíce 

nashromáţděno rovněţ v roce 2009 (cca 19 tun), coţ bylo způsobeno zejména četnějšími 

svozy velkokapacitních kontejnerů. V roce 2010 došlo k jeho poklesu oproti roku 2009 

zhruba o 6 tun a toto mnoţství (cca 13 tun) se drţí i v následujících letech. U tříděného 

odpadu můţeme vidět ve sledovaném období narůstající tendenci. V roce 2012 bylo 

tříděného odpadu nasbíráno zhruba 15 tun, coţ je cca o 7 tun více oproti roku 2009. 

Nejmenší zastoupení zaujímá sloţka nebezpečného odpadu, která po sledované období 

nepřekročila hranici 0,5 tuny. 

Grafické vyjádření vývoje produkce jednotlivých druhů odpadů vyprodukovaných v 

obci Blatno v letech 2009 - 2012 znázorňuje graf č. 1.  
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      Graf č. 1: Produkce odpadů v obci Blatno v letech 2009 - 2012 

     zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 

 

Z tabulky č. 2 je dále zřejmé, jak se vyvíjelo mnoţství jednotlivých tříděných sloţek ve 

sledovaném období. V roce 2009 a 2010 je produkce téměř vyrovnaná a největšího nárůstu 

dosáhla v roce 2012. Občané obce nejvíce třídili sklo, poté plast a nejméně papír. 

Grafické znázornění produkce tříděného odpadu přibliţuje graf č. 2. 

 

 

       Graf č. 2: Produkce tříděného odpadu v obci Blatno v letech 2009 - 2012 

     zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 



Bc. Monika Rousková: Analýza odpadového hospodářství vybrané obce 

2014                                                                                                                                                   19 

 

Nejniţší je produkce papíru, která se po celé sledované období pohybovala kolem 

jedné tuny. Toto nízké mnoţství je především ovlivněno tím, ţe většina objektů v obci je 

vytápěna tuhými palivy a občané ho zejména vyuţívají při zatápění ve svých topeništích. 

Naproti tomu produkce plastů a skla narůstala, z čehoţ můţeme usoudit, ţe občané začínají 

přistupovat ke třídění těchto komodit zodpovědně, a ţe si začínají uvědomovat smysl 

třídění odpadu. 

3.5 Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství obce Blatno 

Rozhodujícím zdrojem příjmu pro obec je místní poplatek, který je zakotven v Obecně 

závazné vyhlášce č. 1/2012. Od roku 2004, kdy sazba poplatku pro poplatníka byla 

zastupitelstvem stanovena ve výši 400,- Kč, obec dosud zatím nepřistoupila k jeho změně. 

Tento poplatek je dvousloţkový a je tvořen z částky 150,- Kč a z částky 250,- Kč, 

stanovené na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na osobu. 

Dalším příjmem obce je příspěvek od společnosti EKO-KOM, a.s. za zajištění 

zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů. Zjednodušeně můţeme říci, ţe čím větší 

mnoţství separovaného odpadu obec vyprodukuje, tím od společnosti získá větší 

příspěvek. Příjmy a výdaje na odpadové hospodářství obce za období 2009 - 2012 jsou 

uvedeny v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3: Příjmy a výdaje na OH obce Blatno v letech 2009 - 2012 

PŘÍJMY [Kč/rok] 

  2009 2010 2011 2012 Celkem [%] 

Místní poplatek  194 620  211 250 219 085 236 977   861 932  97,45 

Příspěvek EKO-KOM     3 980     4 007      5 250      9 266      22 503    2,55 

Příjmy celkem  198 600  215 257  224 335  246 243    884 435 100,00 

VÝDAJE [Kč/rok] 

Směsný KO  355 989 333 720 338 919 343 618 1 372 246 69,73 

Tříděný sběr   60 501    75 439    77 377 127 018     340 335 17,30 

Objemný odpad   69 191    50 520    54 036   56 605     230 352 11,71 

Nebezpečný odpad     2 656      5 524    10 729     5 980       24 889   1,26 

Výdaje celkem  488 337 465 203 481 061 533 221  1 967 822 100,00 

Příspěvek obce 289 737 249 946 256 726 286 978  1 083 387   

zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 
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Největší podíl celkových příjmů cca 97 % tvoří místní poplatek. Příspěvek od 

společnosti EKO-KOM, a.s., i kdyţ  má  vzrůstající  tendenci, se  podílí  pouze  necelými  

3 %. Dále můţeme sledovat, jak jednotlivé výdaje na odpadové hospodářství obce za 

sledované období převáţně rostou, coţ následně způsobuje značné ztráty. Největší podíl 

z celkových výdajů, téměř 70 %, tvoří výdaje na směsný odpad. V roce 2012, kdy celkové 

výdaje dosáhly nejvyšší částky 533 221,- Kč, byla více jak polovina výdajů hrazena 

z obecního rozpočtu. Pokud srovnáme příjmy a výdaje na odpadové hospodářství, zjistíme, 

ţe výdaje značně převyšují příjmy a obec tudíţ musí systém odpadového hospodářství 

dotovat z vlastního rozpočtu. Aby obec nezatěţovala tolik svůj rozpočet, bylo by vhodné 

navýšit místní poplatek, protoţe dotování systému nelze provádět do nekonečna a 

postupem času by se mohla dostat do neúnosné finanční situace. Dále by obec měla občany 

více motivovat ke sběru tříděných sloţek KO, coţ by jí zajistilo vyšší příspěvky od EKO-

KOMU, a tím postupné sniţování celkových ztrát na odpadové hospodářství. Za jednu 

z dalších moţností, jak sníţit výdaje, bych povaţovala zřízení sběrného dvora, čímţ by se 

především sníţily výdaje za mobilní svozy objemného a nebezpečného odpadu, dále by se 

mohlo zajistit větší třídění směsného komunálního odpadu a zejména účelné a efektivní 

likvidace biologického odpadu z domácností, zahrad a veřejného prostranství obce. 

Jak se jednotlivé zdroje podílejí na krytí výdajů odpadového hospodářství obce ve 

sledovaném období, znázorňuje graf č. 3. 

 

      Graf č. 3: Podíl zdrojů na krytí výdajů OH obce Blatno v letech 2009 - 2012 

     zdroj: [Obecní úřad Blatno], vlastní zpracování 
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Z grafu je patrné, ţe se obec podílela ve sledovaném období na krytí výdajů na 

odpadové hospodářství více jak 50 %. Tedy, aby nemusela tyto výdaje dotovat z vlastního 

rozpočtu, musela by navýšit místní poplatek, který činil v tomto období 400,- Kč, přibliţně 

jednou tolik. 

3.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je uţitečným nástrojem ke zjišťování situace daného systému. 

Soustředí se na určení silných a slabých stránek ve vztahu k příleţitostem a hrozbám. 

Pomocí vyjádření těchto prvků můţeme komplexně vyhodnotit, jak systém funguje, nalézt 

problémy nebo nové moţnosti. Na základě informací a údajů, které jsem získala, jsem pro 

zpřehlednění situace vypracovala zhodnocení problematiky odpadového hospodářství 

v obci Blatno, které můţe být obci nápomocno k vylepšování systému nakládání s odpady. 

Silné stránky 

 Zavedený systém sběru tříděných komodit směsného komunálního odpadu - v obci 

jsou umístěny barevné kontejnery na papír, plast a sklo 

 Fungující systém mobilních svozů - pravidelně v obci probíhají tzv. dny mobilního 

svozu nebezpečného a objemného odpadu, většinou na jaře a na podzim 

 Snaha občanů třídit odpad - občané mají zájem třídit odpad, dostatečně vyuţívají 

sběrné nádoby 

 Včasná a dostatečná informovanost občanů o mobilních svozech - občané jsou 

informováni na úřední desce, v místním tisku, rozhlase a pomocí informačních 

letáků 

 Kvalitní informovanost o odpadovém hospodářství v obci - obec pravidelně 

zveřejňuje povinné informace o odpadovém hospodářství na úřední desce, 

v místním tisku, rozhlase i na webových stránkách obce 

 Minimální výskyt černých skládek - v obci se nevyskytují ţádné černé skládky 

 Nízký poplatek za svoz odpadu - občané povaţují výši poplatku za vhodnou, obec 

neřeší problém s neplatiči  

 Kvalitní ţivotní prostředí - okolí obce nehyzdí černé skládky, část území obce je 

rekreační oblastí 
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Slabé stránky 

 Neustále se zvyšující mnoţství vyprodukovaného komunálního odpadu - mnoţství 

odpadu produkovaného obyvateli obce se zvyšuje, včetně nebezpečného a 

objemného 

 Vysoké výdaje na odpadové hospodářství - příspěvky obce na odpadové 

hospodářství neustále rostou, přičemţ výše poplatku za svoz odpadu se nemění 

 Nedostatečné ekonomické nástroje, které by motivovaly občany k většímu třídění 

odpadů - poplatek za svoz odpadu je nestrukturovaný, stejný pro všechny občany 

bez ohledu na mnoţství a druhy vyprodukovaného odpadu 

 Vysoké mnoţství směsného odpadu - občané nemají moţnost pravidelně třídit 

některé druhy odpadů, např. bioodpad, který umisťují do směsných nádob, a tím 

navyšují jeho mnoţství 

 Nedostatečná motivace pro sníţení produkce komunálního odpadu - občané nejsou 

významně motivováni ke sniţování produkce odpadů, jsou málo informováni 

v oblasti ochrany ţivotního prostředí 

 Nízký poplatek za svoz odpadu - obec doplácí na odpadové hospodářství 

z obecního rozpočtu poměrně vysokou částku 

 Nerealizovaný zpětný odběr elektroodpadu - obec nemá podepsanou smlouvu se 

specializovanou firmou zajišťující zpětný odběr elektroodpadu 

 Absence sběrného dvora - v obci není sběrný dvůr, občané tedy nemají příleţitost 

pravidelně třídit a odkládat bioodpad, elektroodpad, objemný a nebezpečný odpad 

 Nedostatečné mnoţství motivačních aktivit - v obci neprobíhají ţádné významné 

akce ve spolupráci s firmami a organizacemi zaměřených na odpady, které by 

mohly zvýšit zájem občanů o třídění odpadů a informovanost v této oblasti 

 

Příležitosti 

 Motivace občanů k vyššímu třídění komunálního odpadu, které by zaručilo vyšší 

příspěvky od společnosti EKO-KOM, a.s. - větší mnoţství tříděného odpadu by 

obci přineslo vyšší finanční příspěvky  
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 Zřízení sběrného dvora - v obci by měl být zřízen sběrný dvůr nejenom pro 

objemný a nebezpečný odpad, jehoţ mnoţství neustále roste, ale také pro moţnost 

třídění a odkládání dalších druhů odpadů 

 Informovanost občanů o nepříznivé ekonomické situaci odpadového hospodářství - 

obyvatelé by měli být pravidelně a důsledně informováni o narůstajícím finančním 

zatíţení obecního rozpočtu směrem k odpadovému hospodářství a vyzváni 

k aktivnímu přístupu při řešení této situace 

 Zvýšení místního poplatku - sami obyvatelé by měli nejenom finančně přispět 

k efektivnímu a účelnému odpadovému hospodářství 

 Zavedení systému „pytlového sběru“ - tento sběr je vhodný zejména pro obyvatele 

ţijících v rodinných domech, kdy přidělené pytle na konkrétní odpad v době 

určeného svozu odloţí na hranici svého pozemku, donášková vzdálenost je 

v podstatě nulová a zvyšuje se zájem o třídění odpadů 

 Zapojení místní mateřské školy do aktivit spojených s motivací obyvatel k třídění 

odpadů - organizace akcí pro děti 

 

Hrozby 

 Rostoucí produkce odpadů - konzumní způsob ţivota současné společnosti přináší 

mnoho neduhů, jedním z největších je samozřejmě narůstající mnoţství odpadů 

 Zvyšující se ceny sluţeb v systému odpadového hospodářství - současná inflace 

způsobuje narůstání cen sluţeb, a tudíţ i činností spojených s odpadovým 

hospodářstvím 

 Narůstající ztrátovost odpadového hospodářství (moţné finanční potíţe) - vzhledem 

k narůstajícím nákladům a neměnící se výši poplatku za svoz odpadu se finanční 

dotace z obce automaticky zvyšuje a zatěţuje nepříliš vysoký obecní rozpočet 

 Neochota občanů přistoupit na vyšší poplatek za svoz odpadu - hrozí výskyt 

černých skládek, nárůst neplatičů, a s tím spojené náklady pro obec za vymáhání 

dluhů 

 Narůstající průměrný věk obyvatel - hrozí pokles počtu obyvatel, a s tím spojený 

niţší rozpočet pro obec 
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4 Marketingový výzkum spokojenosti občanů s odpadovým 

hospodářstvím v obci 

Jeden ze stěţejních cílů diplomové práce spočívá ve vyhodnocení spokojenosti občanů 

obce Blatno s místním odpadovým hospodářstvím. Získávání potřebných dat bylo 

provedeno formou kvantitativního šetření. Z dostupných vhodných metod bylo zvoleno 

anonymní dotazníkové šetření mezi občany obce Blatno.  

Tato kapitola je zaměřena na vlastní analýzu, jejímţ předmětem bylo zkoumání 

spokojenosti obyvatel s odpadovým hospodářstvím v obci Blatno a prezentaci výsledků 

výzkumu. 

4.1 Dotazníkový průzkum 

Na základě několika konzultací s pracovnicí obecního úřadu jsem získala uţitečné 

informace, které mi pomohly lépe pochopit problematiku odpadového hospodářství v obci. 

Pro identifikaci nedostatků odpadového hospodářství jsem zvolila dotazníkový průzkum. 

Dotazník, který je uvedený v příloze č. 1, obsahuje celkem 16 otázek, z nichţ 5 otázek je 

demografického typu. Pro průzkum jsem zvolila náhodný výběr občanů bydlících jak 

v panelových, tak i rodinných domech. Do domácností jsem roznesla celkem 140 

dotazníků. Dotazníkového šetření, které proběhlo v únoru roku 2014, se zúčastnilo 122 

respondentů, a to 60 muţů a 62 ţen.  

Otázky v dotazníku jsou zaměřeny především na spokojenost obyvatel obce s četností a 

výší poplatku za svoz komunálního odpadu, dále na smysluplnost třídění odpadů, motivaci 

občanů ze strany obce a na moţnosti třídit odpad, které jsou obcí zajišťovány. Z výše 

uvedeného šetření vyplývá, ţe občané obce nemají moţnost vyuţít sluţeb sběrného dvora, 

který v obci schází, i k této problematice se mohli obyvatelé v dotazníku vyjádřit. 

Závěrečné dotazy jsou zaměřeny na dostatečnost a efektivnost informovanosti veřejnosti v 

otázkách odpadového hospodářství. 

4.2 Vyhodnocení získaných dat 

Dotazníkový průzkum, jehoţ hlavním cílem bylo monitorování spokojenosti občanů v 

obci Blatno s odpadovým hospodářstvím obce, proběhl v průběhu února roku 2014. Ze 122 
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respondentů, 60 muţů a 62 ţen, se šetření zúčastnilo 43 % obyvatel obce ve věku 31 aţ 50 

let, 35 % ve věku 51 aţ 70 let, 16 % dotazovaných patřilo do věkové skupiny 15 aţ 30 let a 

6 % bylo starších 70-ti let., coţ dokládá graf č. 4. Věkové zastoupení testovaných 

respondentů odpovídá věkovému zastoupení obyvatel v obci Blatno. 

 

      Graf č. 4: Věkové zastoupení respondentů 

     zdroj:[ vlastní zpracování] 

 

Z hlediska nejvyššího ukončeného vzdělání se dotazníkového průzkumu zúčastnilo 

nejvíce obyvatel se středoškolským vzděláním s maturitou, nejméně s vyšším odborným 

vzděláním. Přesné údaje zastoupených skupin znázorňuje graf č. 5. 

 

     Graf č. 5: Nejvyšší ukončené vzdělání 

    zdroj: [vlastní zpracování] 
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Graf č. 6 obsahuje údaje o počtu členů v domácnostech jednotlivých respondentů. Z 

doloţených dat vyplývá, ţe v 63 % domácností ţije 3 aţ 5 členů, v 31 % 1 aţ 2 členové a 

více neţ 5 členů má pouhých 6 % domácností. 

 

          Graf č. 6: Počet členů v domácnosti 

       zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Prostřednictvím dotazníkového šetření jsem také zjišťovala, kolik z dotazovaných 

respondentů bydlí v rodinném a kolik v panelovém domě. Z grafu č. 7 je patrné, ţe více jak 

polovina (52 %) z nich bydlí v rodinném domě a 48 % bydlí v domě panelovém. 

 

 

Graf č. 7: Typ bydlení 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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Jak často se sváží směsný odpad v obci? 

Z šetření provedeného na Obecním úřadě Blatno bylo zjištěno, ţe směsný komunální 

odpad je v obci sváţen jedenkrát týdně. Z celkového mnoţství dotazovaných odpovědělo 

93 % správnou četnost svozu směsného odpadu v obci, 7% ze všech dotazovaných však 

nevědělo, jak často se tento svoz uskutečňuje. 

  

Myslíte si, že tato frekvence svozu je dostatečná? 

Jak bylo jiţ výše uvedeno, svoz směsného komunálního odpadu je v obci zajišťován 

jedenkrát týdně. Z následujícího grafu č. 8 vyplývá, ţe většina z dotazovaných je 

spokojena s touto frekvencí. Dotazníkové šetření prokázalo, ţe frekvenci svozu odpadu 

nepovaţuje za dostatečnou pouhých 7 % z respondentů, naopak 93 % je s jeho četností 

spokojeno. 

 

 

      Graf č. 8: Frekvence svozu směsného komunálního odpadu 

     zdroj: [vlastní zpracování] 
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Myslíte si, že poplatek za svoz odpadu odpovídá četnosti svozu? 

Místní poplatek za svoz odpadu obec po několik let udrţuje na stejné výši a činí 400,- 

Kč ročně. Z grafu č. 9 je patrné, ţe většina z dotazovaných povaţuje místní poplatek za 

odpovídající jeho četnosti, jeho výši hodnotí 70 % respondentů za odpovídající a 30 % by 

ji změnilo.    

 

 

Graf č. 9: Místní poplatek 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jaké odpady třídíte?  

Většina obyvatel obce Blatno uvedla, ţe třídí odpad, a to téměř 90 % dotazovaných, 

přičemţ více třídí lidé ţijící v rodinných domech, zhruba 92 %, zatímco v panelových 

domech 83 % dotazovaných. 

Z tabulky č. 4 a grafu č. 10 je patrné, ţe téměř u všech druhů odpadů kromě papíru jsou 

zodpovědnější při třídění občané ţijící v rodinných domech. Mezi nejčastěji tříděné druhy 

odpadů patří plast, který třídí zhruba 78 % z dotazovaných a sklo, které třídí přibliţně 73 % 

dotazovaných. Necelých 50 % občanů třídí papír. Nebezpečný odpad sice třídí 50 % 

respondentů z rodinných domů, ale pouhých 16 % obyvatel panelových domů. K nejméně 

tříděným odpadům patří bioodpad, a to u 13-ti % respondentů, přestoţe více neţ polovina z 

nich ţije v rodinných domech, kde by mohli bioodpad vyuţít při kompostování. 
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Tabulka č. 4: Třídění odpadů 

Druhy odpadů 
Třídění odpadů 

Rodinný dům % Panelový dům % 

Papír 21 33 % 34 59 % 

Plast 54 84 % 42 72 % 

Sklo 52 81 % 37 64 % 

Nebezpečný odpad 32 50 %   9 16 % 

Bioodpad 10 16 %   5   9 % 

Netřídí   5   8 % 10 17 % 

Celkem 64 100 % 58 100 % 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

 

 

Graf č. 10: Třídění odpadů 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Považujete množství kontejnerů na tříděný odpad v obci za dostatečný? 

Mnoţství kontejnerů na tříděný odpad v obci povaţuje za dostatečné 75 % 

respondentů, pro zbývajících 25 % je počet rozmístěných nádob na tříděný odpad v obci 

nedostačující, viz graf č. 11. 
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Graf č. 11: Množství kontejnerů na tříděný odpad 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Myslíte si, že jste dostatečně motivován (a) k třídění odpadů ze strany obce? 

Z grafu č. 12 vyplývá, ţe 48 % respondentů je obcí k třídění odpadů vhodně 

motivováno, avšak více jak polovina, 52 %, dotazovaných odpovědělo záporně. Myslím si, 

ţe více motivačních prvků ze strany obce by mohlo vést ke sniţování produkce odpadů. 

 

 

Graf č. 12: Motivace k třídění odpadů 

    zdroj: [vlastní zpracování] 
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Považujete třídění odpadů za smysluplné? 

Třídění odpadů, jak uvádí graf č. 13, povaţuje za zcela smysluplné 83 % respondentů, 

zbývajících 17 % nikoliv. 

 

 

Graf č. 13: Smysluplnost třídění odpadů 

zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Na základě porovnání dle dosaţeného vzdělání, jak ukazuje tabulka č. 5, třídění 

odpadů povaţují za zcela smysluplné respondenti s vysokoškolským vzděláním, 88 % z 

dotazovaných se středním vzděláním s maturitou, 84 % vyučených, 60 % s vyšším 

odborným vzděláním a pouhých 50 % se základním vzděláním. Na základě uvedených 

výsledků lze konstatovat hypotézu, ţe vyšší vzdělání má pozitivní vliv na zodpovědnější 

přístup k ochraně ţivotního prostředí alespoň v oblasti odpadového hospodářství.  

 

Tabulka č. 5: Smysluplnost třídění odpadů 

Vzdělání 
Smysluplnost třídění odpadů 

Celkem Ano % Ne 

Základní 12   6 50% 6 

Vyučen (a) 43 36 84% 7 

Střední s maturitou 52 46 88% 6 

Vyšší odborné   5   3 60% 2 

Vysokoškolské 10 10   100% 0 

Celkem       122   101  83%   21 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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Uvítal (a) byste zřízení sběrného dvora? 

V obci Blatno není zřízen sběrný dvůr, zájem o jeho vybudování by mělo 82% z 

dotazovaných občanů, viz graf č. 14. Ze získaných dat lze usuzovat, ţe zřízení sběrného 

dvora v obci Blatno by její obyvatelé rozhodně přivítali, otázkou ovšem zůstává, zda by 

nebylo jeho vybudování a provoz pro obec vzhledem k niţšímu počtu obyvatel finančně 

náročné.  

Samozřejmě o pozitivním přínosu sluţeb sběrného dvora pro ochranu ţivotního 

prostředí a trvale udrţitelný rozvoj není třeba diskutovat, je finanční stránka neméně 

důleţitá. Řešením této problematiky by mohly být například takzvané sběrné dny, které v 

současné době vyuţívá spousta měst a obcí. V samotné obci Blatno mají obyvatelé 

moţnost vyuţít mobilní svozy nebezpečného a objemného odpadu alespoň dvakrát ročně. 

 

 

Graf č. 14: Využití sběrného dvora 

    zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Jak často byste využíval (a) jeho služeb? 

Jak bylo zjištěno, o zřízení sběrného dvora by mělo zájem 82 % obyvatel, přičemţ, jak 

znázorňuje graf č. 15, jeho sluţeb by vyuţívalo 44 %  z dotazovaných několikrát do roka,  

22 %  dvakrát ročně, 16 % jednou v roce a 18 % by vůbec nemělo o jeho sluţby zájem. 
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Graf č. 15: Využití sběrného dvora 

    zdroj: [vlastní zpracování] 

 

Máte dostatečné informace o nakládání s odpadem? 

Informovat o nakládání s odpady v obci patří mezi zákonné povinnosti obce, občané by 

měli mít příleţitost získat tyto informace na různých místech, přičemţ by měli být v 

dostatečném předstihu volně přístupné. Z níţe uvedeného grafu č. 16 je patrné, ţe 61 % 

dotazovaných obyvatelů obce Blatno povaţuje plnění povinnosti obce informovat 

veřejnost o nakládání s odpady za dostatečné. 

 

Graf č. 16: Informovanost o nakládání s odpady v obci 

zdroj: [vlastní zpracování] 
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Jakou formou chcete získávat informace? 

Z grafu č. 17 je patrné, ţe občané by nejvíce upřednostňovali informovanost o 

nakládání s odpady prostřednictvím webových stránek obce a úřední deskou, případně 

Blatenským zpravodajem, zčásti místním rozhlasem.  

 

 

Graf č. 17: Forma získávání informací 

   zdroj: [vlastní zpracování] 

 

4.3 Shrnutí dosažených výsledků 

Z dat sebraných při dotazníkovém průzkumu mezi obyvateli obce Blatno a 

vyhodnocených v předešlé kapitole ve formě tabulek a grafů lze vzhledem k relativně 

dostatečnému počtu respondentů vyvodit poměrně objektivní závěry o spokojenosti občanů 

s odpadovým hospodářstvím obce. 

Svoz komunálního odpadu v obci je realizován jedenkrát týdně, 93 % obyvatel 

povaţuje frekvenci svozu za dostatečnou, ale výši poplatku za svoz odpadu za odpovídající 

jen 70 % občanů. 30 % z nich není s poplatkem spokojeno a zřejmě by jeho výši upravilo, 

ovšem úkol šetření nespočíval ve zjištění jakým způsobem. 
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Vzhledem k získaným informacím, lze konstatovat, ţe obyvatelé obce Blatno se při 

nakládání s odpady chovají zodpovědně, jak sami uvedli, téměř 90 % z nich třídí odpad, a 

to nejčastěji plast a sklo, méně jiţ papír a nebezpečný odpad, minimálně třídí bioodpad. Při 

třídění odpadů jsou pečlivější spíše obyvatelé ţijící v rodinných domech. Přesto více neţ 

polovina dotazovaných hodnotí postoj obce k třídění odpadů za málo motivující. 25 % z 

nich dokonce postrádá některé kontejnery na tříděný odpad, jejich mnoţství nepovaţuje za 

dostatečný. Smysluplnost v třídění odpadů spatřuje 83 % dotazovaných občanů obce, 

přičemţ z vysokoškolsky vzdělaných respondentů všichni, naopak pouze 50 % 

dotazovaných se základním vzděláním. 

82 % obyvatel by nadále ocenili zřízení sběrného dvora v obci, jehoţ sluţby by 

vyuţívalo 44 % z nich několikrát do roka, ostatní jednou nebo dvakrát ročně. Na druhé 

straně je ovšem třeba posoudit a zhodnotit finanční náročnost jeho vybudování a provozu, 

aby nedošlo k nadměrnému zatíţení obecního rozpočtu. 

Obecní úřad obce Blatno pravidelně a v rozsahu zákonných povinností informuje své 

občany o nakládání s odpady v obci, stejný názor zastává 61 % z respondentů. Většina 

informací je zpřístupněna především na webových stránkách obce, úřední desce obecního 

úřadu, zčásti v místním tisku, Blatenský zpravodaj, a místním rozhlase. 

V průběhu šetření nenastaly ţádné zásadní potíţe, rozdáno bylo celkem 140 dotazníků, 

z nichţ správně bylo vyplněno 122. 

4.4  Identifikace nedostatků 

Z analýzy získaných dat při dotazníkovém šetření a vyvozených závěrů lze 

identifikovat několik stěţejních nedostatků v oblasti odpadového hospodářství obce 

Blatno.  

Rozhodujícím faktorem, který ovlivňuje úroveň odpadového hospodářství je mnoţství 

finančních prostředků obce. Výše vynaloţených prostředků a jejich efektivní rozloţení 

velmi úzce souvisí s kvalitou odpadového hospodářství. Jedním z nedostatků je tedy výše 

poplatku za svoz odpadu, která není vţdy relevantní s realitou.  

Malé mnoţství kontejnerů na tříděný odpad v obci je dalším z nedostatků, který je 

třeba napravit vzhledem k ochotě obyvatelů obce třídit odpad. Přesto je nezbytné neustále 

zvyšovat motivaci občanů ze strany obce. 
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S tříděním odpadů, zvláště nebezpečného a objemného, souvisí také zájem občanů o 

vybudování sběrného dvora v obci, který v obci dlouhodobě schází. 

Z provedeného dotazníkového šetření mezi obyvateli obce Blatno se jeví jako 

nedostatečná informovanost veřejnosti o odpadovém hospodářství obce. Problém ovšem 

spočívá spíše v nezájmu některých občanů o veřejné dění. Mnoţství dostupných informací 

je poměrně široké a je poskytováno několika pro občany přístupnými způsoby, jak bylo 

zjištěno při jednání na obecním úřadě. 
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5 Návrhy a doporučení 

Na základě nedostatků odpadového hospodářství obce Blatno odvozených z analýzy 

výsledků dotazníkového šetření lze stanovit kritéria pro návrhy a doporučení ke zlepšení 

úrovně odpadového hospodářství v obci. Při tvorbě návrhů a doporučení je nezbytné 

vycházet nejenom ze získaných výsledků a závěrů, ale i z informací uvedených ve SWOT 

analýze. 

Navýšení místního poplatku 

Četnost svozu odpadu v obci Blatno lze povaţovat za dostatečnou, naopak místní 

poplatek, který v současné době činí 400,- Kč na osobu za rok, by měl být navýšen, neboť 

představuje jednu z variant, jak získat prostředky na finanční úhradu nákladů spojených 

s odpadovým hospodářstvím obce.  

Do roku 2012 byl místní poplatek limitován maximální částkou 500,- Kč, kterou obec 

zatím nevyuţila. Od roku 2013, novelou zákona o místních poplatcích, došlo k navýšení 

maximální výše poplatku z původních 500,- Kč na osobu za rok na 1.000,- Kč. U tříděné 

sloţky by měla být zachována hranice 250,- Kč, částka za netříděný odpad můţe 

dosáhnout aţ 750,- Kč na obyvatele, kteří mají trvalý pobyt na území obce. Toto změna 

umoţňuje obcím navýšit místní poplatek za komunální odpad nad původní maximální výši 

500,- Kč, která pro řadu obcí zdaleka nedostačovala na pokrytí nákladů spojených 

s odpadovým hospodářstvím.  

Šetření provedené na obecním úřadě v obci prokázalo, ţe obec kaţdoročně dotuje 

systém odpadového hospodářství a tím zatěţuje poměrně napjatý obecní rozpočet. 

Vzhledem k narůstajícímu průměrnému věku obyvatel obce a hrozícímu sniţování 

obecního rozpočtu je rozhodně nutné zamyslet se nad finančním zajištěním nákladů 

odpadového hospodářství. Při stanovení částky místního poplatku je nezbytné postupovat 

obezřetně, aby výše částky neodradila poplatníky od placení a nevyvolala jiné neţádoucí 

důsledky. Rozpočet obce by poté mohlo zbytečně zatíţit vymáhání dluţných částek, 

případně finanční náklady na likvidaci černých skládek.  

Moţná by bylo vhodné a motivující, kdyby se výše poplatku za svoz odpadu 

strukturovala individuálně v souvislosti s přístupem samotných občanů k třídění odpadů. 

Změna výše poplatku ve smyslu vyrovnání výdajové a příjmové stránky odpadového 
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hospodářství je jedním ze zásadních opatření, které by mohlo přispět i k řešení jiných 

problémů. Ušetřené finanční prostředky by obec mohla investovat efektivněji, případně 

vynaloţit na činnosti přispívající k ochraně ţivotního prostředí a udrţitelnému rozvoji. 

Dotazníkové šetření prokázalo spokojenost obyvatel s výší místního poplatku, která se jiţ 

několik let nemění, ale stávající finanční situace a narůstající ceny sluţeb vyţadují zásadní 

řešení právě ve formě změny jeho výše směrem nahoru. Ekonomický faktor totiţ 

představuje jeden z nejdůleţitějších motivačních prvků vedoucí ke sníţení produkce 

odpadů. 

Zřízení sběrného dvora 

Poměrně vysoký zájem obyvatelů obce o zřízení sběrného dvora evokuje další příklad 

opatření pro zvýšení kvality odpadového hospodářství, a to vybudování sběrného dvora v 

obci Blatno. Byla by to jedna z moţností, jak sníţit výdaje na odpadové hospodářství, a to 

především sníţením výdajů za mobilní svozy objemného a nebezpečného odpadu. Zřízení 

sběrného dvora by obyvatelům obce umoţnilo celoročně odkládat značné mnoţství 

různých druhů odpadů, jako např. objemný a nebezpečný odpad, elektrozařízení, bioodpad, 

pneumatiky, stavební odpad. Dále mohlo přispět k důkladnějšímu třídění směsného 

komunálního odpadu a zejména k účelné a efektivní likvidaci biologického odpadu 

z domácností, zahrad a veřejného prostranství obce.  

Zřízení sběrného dvora můţe sice zatíţit obecní rozpočet, ale otázkou jeho existence 

zůstává pozitivní přínos pro ţivotní prostředí. Obec by mohla tuto situaci řešit spoluprací 

s okolními obcemi a vyuţívat sluţeb sběrného dvora společně, tudíţ by se i dotčené obce 

podílely na financování nákladů spojených s vybudováním a provozem sběrného dvora. 

 

Doporučení v oblasti třídění odpadů 

Vzhledem k vysokému zájmu a ochotě obyvatel třídit odpad by měla obec tento aktivní 

přístup občanů neustále podporovat. Vedení obce by se mělo zaměřit na dostatečné 

zásobování obce kontejnery na tříděný odpad. Tím by posílila i motivace občanů ke třídění 

odpadů a také by se zkrátila donášková vzdálenost. Za jednu z dalších moţných 

perspektivních variant lze povaţovat např. systém „pytlového sběru“. Tento sběr je vhodný 

zejména pro separované sloţky, jako je papír, plast, sklo a pro obyvatele ţijících 
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v rodinných domech. Na obecním úřadě by si občané mohli vyzvednout pytle na konkrétní 

druh tříděného odpadu a v době určeného svozu by je odloţili na hranici svého pozemku. 

Donášková vzdálenost je v podstatě nulová a systém by tak rovněţ mohl přispět k vyšší 

ochotě třídit odpad.  

Zajištění systému zpětného odběru elektrozařízení 

Stejně důleţité by mělo být i zajištění výše uvedeného systému, a to podepsáním 

smlouvy se specializovanou firmou zajišťující zpětný odběr, kterou obec v současné době 

nedisponuje. Pro obec by to nepředstavovalo ţádné nové povinnosti, ale naopak by mohlo 

přispět k získání příjmů v podobě zpětného odběru. Výrobky, na které se vztahuje 

povinnost zpětného odběru, by se tak po ukončení své ţivotnosti vrátily zpět k výrobci 

k vyuţití. Tím by došlo ke sníţení produkce odpadů a obec by tak docílila významných 

úspor nákladů na zajištění komunálních odpadů. V souvislosti se zajištěním tohoto systému 

by měla být také dostatečná informovanost občanů o problematice zpětného odběru ze 

strany obce. 

Motivace a informovanost obyvatel ze strany obce 

Samostatnou, zcela nezbytnou a zásadní kapitolou je rozhodně motivace a 

informovanost občanů v oblasti odpadového hospodářství. V této problematice spatřují 

sami občané slabou stránku odpadového hospodářství v obci. Obec by měla občany 

v oblasti třídění odpadů co nejvíce podporovat, motivovat a přesvědčovat o tom, ţe třídění 

odpadů by se mělo stát samozřejmou součástí jejich kaţdodenních činností. Občané by 

měli být dostatečně informováni především o jeho výhodách, a to prostřednictvím místního 

zpravodaje, webových stránek obce, formou přednáškových akcí nebo informačního 

letáku. Dále by také měla občany informovat o ekonomické situaci v oblasti odpadového 

hospodářství, jak se jednotlivé náklady, příspěvky za tříděný sběr, výše místního poplatku 

promítnou do obecního rozpočtu, a ţe i oni sami ho mohou svým přístupem k problematice 

odpadů částečně ovlivnit. 

V současné době mají nejenom obce příleţitost zapojit se zdarma do různých projektů 

a akcí pořádaných organizacemi zaměřených na třídění odpadů, ochranu ţivotního 

prostředí atd. Mohou pro své občany organizovat mnoho zajímavých, poučných a 

motivačních aktivit v této oblasti. V obci Blatno funguje nově zrekonstruovaná mateřská 
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škola, která by se mohla podílet na organizaci akcí zaměřených na děti včetně rodičů 

v podobě různých soutěţí a her, např. hry na třídění odpadu s moţností výhry. Motivovaná 

mládeţ můţe totiţ do určité míry ovlivnit i chování svých rodičů. 

Financování odpadového hospodářství 

Kromě vyuţití vlastních zdrojů při financování odpadového hospodářství existuje pro 

obce také spousta moţností, jak získat příspěvky na jeho zlepšení. Jedná se např. o 

programy specializované na odpadové hospodářství, ochranu ţivotního prostředí, 

environmentální vzdělávání. Je ovšem nutné včas a vhodně o nich informovat dotčené 

orgány, či osoby. Také mohou obce poţádat o pomoc vyšší samosprávní orgány. 
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6 Závěr 

Cíl diplomové práce zaměřený na provedení analýzy odpadového hospodářství včetně 

zhodnocení příjmů a výdajů obce a prostřednictvím marketingového výzkumu a na zjištění 

spokojenosti občanů se systémem odpadového hospodářství v obci Blatno lze vzhledem 

k vyvozeným závěrům povaţovat za splněný. 

Obec zastává jako samosprávný orgán důleţité místo v územní samosprávě a plní 

několik podstatných úkolů, které jí ukládá zákon. Rozvoj obce stojí na třech základních 

pilířích: ekonomickém, sociálním a environmentálním. Jejich vzájemný soulad, 

optimalizace vazeb mezi hospodářskými a environmentálními cíli, je nezbytnou 

podmínkou udrţitelného rozvoje. S efektivní ochranou ţivotního prostředí je úzce 

provázáno kromě jiného i nakládání s odpady, proto lze konstatovat, ţe kvalitní ochrana 

ţivotního prostředí závisí na kvalitním odpadovém hospodářství.  

Efektivnost a úroveň odpadového hospodářství také velmi úzce souvisí se spokojeností 

obyvatel obce. Vzhledem k faktu, ţe oni sami jsou v podstatě prvotními původci odpadu a 

ţivotní prostředí obce, v níţ ţijí, souvisí s kvalitním nakládáním s odpady, měli by se 

všichni občané podílet na odpadovém hospodářství obce. Jejich podíl by neměl spočívat 

pouze ve finančním příspěvku na svoz odpadu, ale také v jejich občanské aktivitě ve 

smyslu zodpovědného přístupu k nakládání s odpady. Například správné třídění odpadů a 

jejich ukládání na k tomu určená místa, abychom se vyvarovali černým skládkám, lze 

povaţovat za proenvironmentální způsob chování směřující k pozitivní ochraně ţivotního 

prostředí a udrţitelnému rozvoji obce.  

Roční rozpočet pro odpadové hospodářství obce by měl být vzhledem k nízkému počtu 

obyvatel, s čímţ souvisí mnoţství státem přidělených financí, vyrovnaný, proto by výše 

příjmu obce z místního poplatku měla vycházet z celkových nákladů obce, přičemţ je část 

nákladů kryta příspěvky z obecního rozpočtu.  

Odpadové hospodářství obce Blatno se v mnoha aspektech neliší od většiny obcí České 

republiky, řídí se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. V obci je odpad sváţen jednou 

týdně a místní poplatek činí 400,- Kč ročně. Na území obce jsou také rozmístěny barevné 

kontejnery na tříděný odpad, a to na papír, sklo a plast. V obci není sběrný dvůr. Výdaje  

na svoz odpadu činily v letech 2009 aţ 2012 1 967 822,- Kč, příjmy  884 435,- Kč, 

příspěvky od obce 1 083 387,- Kč. Uvedený rozpočet je tedy kaţdý rok schodkový, obec 
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tedy musí na odpadové hospodářství přispívat z obecního rozpočtu poměrně vysokou 

částkou. 

Obyvatelé obci Blatno v rámci dotazníkového šetření vyjádřili většinou spokojenost s 

odpadovým hospodářstvím v obci. Většina z nich souhlasí s četností svozu odpadu a 

vyhovuje jim i výše poplatku. Téměř 90 % občanů třídí odpad, postrádají ovšem kontejner 

na bioodpad a počet barevných sběrných nádob na tříděný odpad by čtvrtina z nich 

navýšila. Ovšem motivaci k třídění odpadů ze strany obce povaţuje za dostatečnou pouhá 

polovina obyvatel. 

Největší nedostatek spatřují občané v chybějícím sběrném dvoře, o který projevilo 

zájem více 80 % z nich. Sluţby sběrného dvora by vyuţívali i několikrát ročně. Ve smyslu 

ochrany ţivotního prostředí, například jako prevenci před černými skládkami, by jeho 

vybudování mělo pro obec rozhodně pozitivní přínos.  

Nezbytnou zákonnou, ale i morální podmínkou zapojení veřejnosti do aktivit a politiky 

obce je včasná a dostatečná informovanost. Informace musí být občanům zpřístupněny 

několika různými způsoby.  

V obci Blatno jsou informace o odpadovém hospodářství veřejnosti poskytovány na 

úřední desce, na webových stránkách obce, v místním tisku a rozhlase. 39 % občanů se 

domnívá, ţe je informovanost o nakládání s odpady v obci nedostatečná. Při šetření na 

obecním úřadě bylo zjištěno, ţe situace v oblasti informovanosti o odpadovém 

hospodářství je naplňována dle zákona. Neinformovanost veřejnosti zřejmě vyplývá z 

jejich nezájmu o veřejné dění. 

V průběhu šetření v obci Blatno nenastaly ţádné zásadní potíţe, lze tedy i vzhledem k 

poměrně vysokému počtu respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření, 

povaţovat provedený průzkum za validní, získané výsledky a vyvozené závěry za 

objektivní. Závěry práce byly konzultovány s vedením obce a budou vyuţity při 

aktualizaci plánu odpadového hospodářství obce. Obdobné šetření by bylo po úpravě 

odpadového hospodářství vhodné opakovat, aby bylo ověřeno, zda jsou provedené změny 

efektivní. 
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Nakládání s odpady je zásadní otázkou v oblasti ochrany ţivotního prostředí a 

udrţitelného rozvoje, proto je nezbytné věnovat odpadovému hospodářství velkou 

pozornost. Nevhodné zacházení s odpady by mohlo výrazně zhoršovat stav ţivotního 

prostředí. Pozitivního a zodpovědného přístupu a chování obyvatel v oblasti nakládání s 

odpady lze docílit vhodnou motivací, proto je jedním z kritérií kvalitního odpadového 

hospodářství spokojenost obyvatel. Předcházení tvorbě odpadů, správné nakládání s 

odpady včetně jejich recyklace a efektivní realizace odpadové hospodářství patří mezi 

prvky proenvironmentálního jednání a chování směřujícího k aktivní ochraně ţivotního 

prostředí, která je nutnou podmínkou trvale udrţitelného rozvoje. 

Budeme-li předcházet tvorbě odpadů, cíleně sniţovat jejich mnoţství, vzniklé odpady 

efektivně třídit a recyklovat, nerecyklovatelné odpady účinně odstraňovat, významně 

přispějeme ke zlepšení stavu ţivotního prostředí a budoucím generacím zanecháme 

přírodní dědictví na udrţitelné úrovni. Stejně nezbytná a důleţitá je také environmentální 

výchova a vzdělávání dětí právě včetně oblasti nakládání s odpady. Přistupujme k 

hospodaření s odpady zodpovědně, buďme pro své děti dobrými příklady, učme je milovat 

přírodu a veďme je k proenvironmentálnímu jednání a chování, dluţíme to Zemi a moţná 

jí to naše děti také jednou vrátí. Jsme její součástí, my ji potřebujeme, ona nás ne, přesto 

nám poskytuje všechno, co k ţivotu potřebujeme. Jsme ji za to dostatečně vděční? 
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Příloha č. 1 

 

 

DOTAZNÍK 

Odpadové hospodářství v obci Blatno 

 

Dobrý den váţení občané, 

 jsem studentkou Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické 

univerzity Ostrava. Touto cestou bych Vás chtěla poţádat o spolupráci, neboť jedním z cílů 

mé diplomové práce je zjistit spokojenost občanů obce Blatno s odpadovým hospodářstvím 

prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Tento dotazník je zcela anonymní a jeho 

vyplnění Vám zabere pouze několik minut. Variantu, kterou si vyberete, označte kříţkem. 

Vámi uvedené údaje budou slouţit ke zlepšení systému odpadového hospodářství v obci.  

Předem děkuji za Vaši ochotu a čas, který strávíte jeho vyplněním. 

Hezký den Vám přeje        

Bc. Rousková Monika 

 

1. Pohlaví 

   muţ      ţena 

2. Věk 

   15 – 30      31 – 50      51 – 70 

   více neţ 70 

 

3. Nejvyšší ukončené vzdělání 

   základní   vyučen(a)      střední s maturitou 

   vyšší odborné     vysokoškolské  

  

4. Kolik členů má Vaše domácnost? 

   1 - 2      3 - 5      více neţ 5 

 

5. V jakém typu domu bydlíte? 

   rodinný dům     panelový dům 

  

6. Jak často se sváží směsný odpad v obci? 

   jedenkrát týdně     jedenkrát za čtrnáct dní    jedenkrát měsíčně 
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7. Myslíte si, že tato frekvence svozu je dostatečná? 

   ano      ne 

 

8. Myslíte si, že poplatek za svoz odpadu odpovídá četnosti svozu? 

   ano      ne 

 

9. Jaké odpady třídíte? 

   papír      plast      sklo  

   nebezpečný odpad     bioodpad      netřídím 

 

10. Považujete množství kontejnerů na tříděný odpad v obci za dostatečný? 

   ano      ne 

 

11. Považujete třídění odpadů za smysluplné? 

   ano      ne  

 

12. Myslíte si, že jste dostatečně motivován(a) k třídění odpadů ze strany obce? 

   ano      ne 

 

13. Uvítal(a) byste zřízení sběrného dvora v obci? 

   ano      ne 

 

14. Jak často byste využíval(a) jeho služeb? 

   jedenkrát do roka     dvakrát do roka 

   vícekrát do roka     vůbec 

 

15. Máte dostatečné informace o nakládání s odpadem v obci? 

   ano      ne 

 

16. Jakou formou chcete získávat informace? 

   úřední deska     webové stránky obce  

   Blatenský zpravodaj    místní rozhlas 

 


