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Anotace 

 Předložená diplomová práce se zabývá ekonomickým porovnáním variant řešení 

odpadového hospodářství obce Bitozeves.  Teoretická část práce obsahuje historii obce 

Bitozeves, popis právní úpravy, kterou se řídí oblast odpadového hospodářství, definice 

základních pojmů, popis jednotlivých druhů odpadů a jejich sběr a třídění. Praktická část 

práce se zabývá skutečnou produkcí odpadů na území obce, ekonomickými náklady za 

svoz a likvidaci odpadů a příjmům za sběr a třídění odpadů. Cílem práce je navrhnout 

nejefektivnější varianty řešení odpadového hospodářství obce Bitozeves 

 

Klíčová slova: obec; odpadové hospodářství;  třídění odpadu; využití a likvidace odpadu; 

 

Summary 

            This thesis is concerned with economic comparison of variant waste management 

Bitozeves village. The theoretical part contains the history of the village Bitozeves, a 

description of the legislation governing the area of waste management, basic definitions, 

description of each type of waste and its collection and sorting. The practical part deals 

with the actual production of waste in the municipality, economic costs for collection and 

of waste and income for the collection and sorting of waste. Goal work is to design the 

most effective waste management options municipality Bitozeves 
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1. Úvod 

 

 Problematika nakládání s odpady patří v současné době k nejvážnějším problémům 

celého světa. S nárůstem počtu obyvatel na této zemi dochází ke zvýšené produkci odpadu 

a v důsledku toho narůstá problematika zneškodňování a následného využití odpadů, které 

má dopad na ekonomickou a ekologickou stránku každého států, měst i obce. Z tohoto 

důvodu jsem si jako téma diplomové práce vybrala problematiku odpadového 

hospodářství. 

            Pro zjištění dané situace v oblasti  nakládání s komunálním odpadem obce 

Bitozeves je nutno čerpat ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., (obecné zřízení). Dalším 

z materiálů jsou obecně závazné vyhlášky obce Bitozeves o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů. 

           Odpadové hospodářství je jednou ze základních povinností obcí, které mají dopad 

na životní prostředí a tvoří důležitou finanční položku obecního rozpočtu. 

           Produkci odpadu nelze zabránit, ale lze ji minimalizovat tříděním a recyklací 

odpadu. Ekonomicky a ekologicky výhodné nakládání s odpady vyžaduje nové postupy 

výroby a minimalizace odpadů, využívání druhotných surovin u všech výrobců, 

průmyslových výrobků a zapojení široké veřejnosti. 

          Třídění odpadu v České republice, před vstupem do Evropské unie, nebylo nijak 

rozvinuté. V souvislosti se vstupem do Evropské unie se začaly v obcích a městech 

objevovat kontejnery na tříděný odpad a vznikaly firmy, které začaly šířit osvětu směřující 

ke snižování produkce odpadu (např. firma EKO-KOM).  

           Cílem diplomové práce je poskytnout ucelený přehled problematiky nakládání 

s odpady ve vybrané obci Bitozeves a to jak z pohledu legislativního, tak i ekonomického. 

V této obci dojde v roce 2014 ke změně způsobu hrazení nákladů na svoz a odstranění 

komunálního odpadu. Toto rozhodnutí bylo přijato v obci bez předchozího ekonomického 

zhodnocení. Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit na základě ekonomických 

skutečností zda toto rozhodnutí obce bylo správné. 
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2. Charakteristika obce Bitozeves  

            Vesnice Bitozeves spadá do okresu Louny a náleží pod Ústecký kraj. Příslušnou 

obcí s rozšířenou působností je město Žatec. Obec Bitozeves se rozkládá asi třináct 

kilometrů západně od Loun a devět kilometrů severovýchodně od města Žatec. Obec může 

být výchozím bodem pro výlety do turistické oblasti Českého středohoří a Žatecka[10].    

 

2.1. Historie a základní informace o obci             

2.1.1. Historie    

BITOZEVES 

 

Obec leží 9 km severovýchodně od Žatce. Nejstarší zpráva o vsi 

pochází z r. 1318, kdy ji držel vladyka Dalibor z Bitozevsi. Majitelé 

se střídali až do r. 1506, kdy Bitozeves s tvrzí koupil Jan Hruška 

z Března. V držení tohoto rodu byla přes 100 let. Pro účast na 

stavovském povstání v letech 1618-1620, byl statek konfiskován 

Tobiáši Hruškovi z Března a prodán v r. 1623 hraběti Adamovi 

z Herbersdorfu. Ten jej v r. 1630 postoupil Pavlu Michnovi z Vacínova. Michna připojil 

ves i tvrz k postoloprtskému panství. K tomuto panství Bitozeves patřila až do roku 1920. 

           Součástí Bitozeves jsou i části: 

           ●  Nehasice s dominantou pozdně gotického kostela Panny Marie z 15. století, který 

byl barokně přestavěný r. 1677. Kostel má hranolovou věž s dřevěným patrem.  

           ●  Tatinná, první zprávy jsou z r. 1378, kdy je uváděn jako majitel vladyka Přech 

z Tatinné. Tvrz je doložena poprvé v r. 1396. Od r. 1533 byla v držení rodu Hrušků až do 

pobělohorských konfiskací. Ve třicetileté válce byla ves s tvrzí vypálena a zničena. 

V druhé polovině 17. století  Sinzendorfové vesnici znovu osídlili a ruiny bývalé tvrze dali 

přestavět na sýpku. K zajímavostem patří čtvercová kaple s dřevěnou zvoničkou z r. 1862. 

Na stráních nad Chomutovkou rostou vzácné druhy slanomilných rostlin. 

           ●  Vidovle, nejstarší zprávy o ní pocházejí z r. 1388, kdy zde seděl Ježek z Tatinné. 

V r. 1537 Vidovle tvořila součást bitozevského panství Jana Hrušky z Března. V r. 1563 je 

poprvé zmiňována tvrz. Ve třicetileté válce tvrz vyhořela a byla zbořena.[9]           
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2.1.2. Základní informace o obci Bitozeves a geografická poloha 

            Vesnice Bitozeves leží v průměrné výšce 231 metrů nad mořem. Celková 

katastrální plocha obce je 2098 ha, z toho orná půda zabírá 77 %.  

            V obci je základní škola nižšího stupně a mateřská škola. Pro využití volného času 

je v obci k dispozici multifunkční školní sportovní hřiště, golf Bitozeves a jezdecká 

společnost pro děti a dospělé, kteří mají vztah k domácím zvířatům.  Dále bychom zde 

našli kostel a hřbitov. Kromě toho je v obci umístněn i domov s pečovatelskou službou. 

Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci a veřejný vodovod.[10] 

            V letošním roce se v obci Bitozeves konají „hry bez plotu“. Jedná se o kulturní 

akci, které se zúčastní soutěžící z 15 obcí Mikroregionu Žatecko. Další akci, kterou letos 

obec Bitozeves pořádá, je výročí 700 let od založení obce Nehasice. Tyto kulturní akce 

budou mít vliv na vznik většího množství komunálního odpadu.  Zároveň dojde k navýšení 

výdajů na svoz odpadu.  

 

 

Obr. č. 1 – Mapa obcí zdroj: [11] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mapy.cz/%5b3
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2.1.3. Demografické údaje 

            Na území obce Bitozeves má trvalý pobyt 425 obyvatel viz tabulka č. 1. Z toho 

v místní části Bitozeves 319 obyvatel, v místní části Nehasice 44 obyvatel, v místní části 

Tatinná 30 obyvatel a v místní části Vidovle 32 obyvatel.  

 

Tabulka č. 1 - Vývoj počtu obyvatel obce Bitozeves 

Rok 1869 1890 1900 1921 1930 1950 1970 1991 2001 2013 

Počet obyvatel 1134 1255 1330 1348 1298 679 528 328 361 425 

                                                                                                    zdroj: Český statistický úřad [8] 

  

2.1.4. Důvod a způsob založení 

            Obec Bitozeves, jako samostatný územně samosprávní celek, vznikla podle zákona 

č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního 

zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle platného znění zákona č.                     

128/2000 Sb., zákona o obcích.[2] 

           K tomu, aby mohla územní samospráva existovat a realizovat svoje funkce, je třeba 

v daném státě vytvořit legislativní a ekonomické předpoklady.  

Legislativa prostřednictvím zákonů: 

 

 určuje vznik a postavení jednotlivých stupňů územní samosprávy 

 vymezuje jejich pravomoci, působnost, autonomii a zodpovědnost 

 upravuje organizaci a vnitřní členění 

 vymezuje rozsah samostatné a přenesené působnosti 

 vymezuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými stupni územní samosprávy navzájem 

a vztahy státu a územními samosprávami 

 vymezuje ekonomické předpoklady fungování územních samospráv[1] 
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2.1.5. Orgány obce 

           Orgánem, který samostatně spravuje obec, je zastupitelstvo. Zastupitelstvo volí ze 

svých členů starostu, který zastupuje obec navenek a je zodpovědný za výkon své funkce 

zastupitelstvu. Obecní úřad dále tvoří místostarosta, který zastupuje starostu po dobu jeho 

nepřítomnosti, a zaměstnanci obecního úřadu.  Obecní úřad plní úkoly, které mu uložilo 

v samostatné působnosti zastupitelstvo obce nebo rada obce a vykonává přenesenou 

působnost. Zastupitelstvo si může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. 

Každá obec musí mít vždy zřízen finanční a kontrolní výbor. Pokud v obci žije podle 

posledního sčítání lidu alespoň 10 % občanů hlásících se k národnosti jiné než české, 

zřizuje i výbor pro národnostní menšiny. Zastupitelstvo také může zřídit v částech obce 

osadní nebo místní výbory. Rada obce je oprávněna zřídit jako své iniciativní a poradní 

orgány komise. Komise může být rovněž zřízena pro výkon přenesené působnosti obce.[1] 

2.1.6. Působnost obce 

           Samostatná působnost obcí je vymezena v zákonech příkladným výčtem. Obec 

vytváří podmínky pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů v 

souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi. Především uspokojuje potřeby 

bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a 

vzdělávání, celkový kulturní rozvoj a ochranu veřejného pořádku. 

 Do samostatné působnosti obce ze zákona o obcích patří: 

 hospodaření obce 

 rozpočet obce 

 peněžní fondy obce 

 právnické osoby obce a organizační složky obce a účast obce v právnických 

osobách 

 osobní a věcné výdaje na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánu obce 

 organizace, řízení, personální a materiální zabezpečení obecního úřadu 

 vydání obecně závazných vyhlášek obce 

 místní referendum 

 obecní policie 

 ukládání pokut za správní delikty 
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 program rozvoje územního obvodu obce 

 územní plán obce a regulační plán a vyhlašování jejich závazné části obecně 

závaznou vyhláškou 

 spolupráce s jinými obcemi atd. 

            

Na základě zvláštních zákonů patří dále do samostatné působnosti obce: 

 

 místní poplatky 

 zřizování jednotky dobrovolných hasičů a zabezpečení úkolů požární ochrany 

v obci 

 zajišťování připravenosti obce na mimořádné události a podílení se na provádění 

záchranných a likvidačních prací na ochraně obyvatelstva 

 zřizování a správa předškolních zařízení, základních škol, základních uměleckých 

škol a zařízení jim sloužících 

 zřizování zdravotnických zařízení a ochrana veřejného zdraví 

 ochrana před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 

 

           Obec spravuje samostatně záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce, pokud 

nejsou svěřeny krajům nebo pokud nejde o přenesenou působnost orgánů obce, nebo o 

působnost, která je zvláštním zákonem svěřena správním úřadům, a záležitosti, které do 

samostatné působnosti obce svěří zákon.[1] 

2.2. Komunální odpad, legislativa a základní pojmy 

             Česká republika produkuje každoročně cca 5 milionů tun komunálního odpadu. 

Bezmála polovinu tvoří tzv. biologicky rozložitelný odpad, především kuchyňské zbytky, 

listí a tráva. Druhou polovinu tvoří papír, plasty, sklo a kovy. Komunální odpad je veškerý 

odpad, který vzniká na území obce a je tvořen fyzickými a právnickými osobami.  Odpady 

z domácnosti tvoří cca 2 % celkového množství nebezpečného odpadu. Nesprávné 

nakládání s nebezpečným odpadem může způsobit vážné hygienické a estetické problémy 

v krajině, městě a obcích. 
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2.2.1. Legislativa  

      V českém právním systému byly přijaty zákony v oblasti odpadového hospodářství, 

které nabyly účinnosti 1. ledna 2002.  Byly několikrát novelizovány a jsou v plném znění 

s právními předpisy ES v oblasti odpadového hospodářství.   

 

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

znění pozdějších předpisů 

 Novela zákona č. 169/2013 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

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

obalech), ve znění pozdějších předpisů 

 

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

znění pozdějších předpisů 

 

           Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje: 

 

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

ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

při omezování nepříznivých dopadů při využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání 

 práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství 

 působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství[3] 

 

          Novela zákona č. 169/2013 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

 

           Dne 21. června 2013 byla vydána ve Sbírce předpisů pod číslem 169/2013 Sb. 

dlouho očekávaná novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Hlavním cílem změn bylo 

odstranění nebo zmírnění administrativní zátěže při nakládání s odpady. Novela nabyla 

účinnosti 1. října 2013. Hlavním cílem novely zákona o odpadech je odstranit nebo zmírnit 

některé administrativní požadavky na subjekty nakládající s odpady.  
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Konkrétně se jedná o: 

 

 zrušení povinnosti původců odpadů zpracovávat plán odpadového hospodářství 

 zrušení omezení počtu původců odpadů a provozoven, pro které může jedna osoba 

vykonávat funkci odpadového hospodáře 

 zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich 

shromaždování 

 zjednodušení vedení evidence při přepravě nebezpečných odpadů prostřednictvím 

zavedení elektronického informačního systému 

 

           Další změny přináší novela v oblasti zařazování odpadů do kategorií. Ruší se 

příloha 1 (Skupiny odpadů) a příloha 5 (Seznam složek, které podle tohoto zákona činí 

odpad nebezpečným). Následně bude též zrušen seznam nebezpečných odpadů uvedený ve 

vyhlášce 381/2001. Do kategorie nebezpečný odpad se zařadí, pokud (a) vykazuje alespoň 

jednu z nebezpečných vlastností v příloze 2 k zákonu, (b) je uveden v Katalogu odpadů 

jako nebezpečný nebo (c) je smíšen nebo znečištěn odpadem uvedeným v Katalogu jako 

nebezpečný. 

           Žádost o hodnocení nebezpečných vlastností odpadu se podává pověřenou osobou 

a osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností a sdělení o nebezpečnosti odpadu se 

vydávají prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti 

životního prostředí, které jsou přístupné příslušným úřadům. Pro tuto povinnost platí 

přechodné období do 1. října 2014. Osoby pověřené k hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů obdrží přihlašovací údaje do integrovaného systému plnění ohlašovacích 

povinností do 31. srpna 2014. 

           Nově je regulován zpětný odběr pneumatik. Povinná osoba, která uvádí 

pneumatiky na trh, je povinna zajistit minimální úroveň zpětného odběru použitých 

pneumatik. Povinné osoby se musí zapsat do Seznamu povinných osob, který vede 

Ministerstvo životního prostředí, a to do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. 

Účinnost ostatních ustanovení ohledně zpětného odběru pneumatik je od 1. ledna 2014. 

MŽP stanoví vyhláškou vzor návrhu na zápis do Seznamu povinných osob. 

           V oblasti evidence a ohlašování je zrušena povinnost dopravců zasílat informace o 

své firmě. Údaje o provozu zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování 
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odpadů, zařízení podle § 14 odst. 2 a malého zařízení ke sběru, výkupu nebo využívání 

biologicky rozložitelných odpadů se zasílají nově příslušnému krajskému úřadu. 

Provozovatelé skládek zasílají kromě stavu finanční rezervy i údaje o volné kapacitě 

skládky. Osoby, které provozují nebo vlastní zařízení lehce kontaminovaná PCB (tj. 

obsahující více než 5 litrů provozní kapaliny s koncentrací PCB 50 - 500 mg/kg), jsou 

povinni zaslat zjednodušenou evidenci MŽP, a to do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti 

tohoto zákona. Za nezaslání údajů týkající se zařízení k nakládání s odpady může být 

uložena pokuta až do výše 1,000,000 Kč. Pro účely plnění evidenčních a ohlašovacích 

povinností se zavádí označení zařízení identifikačním číslem. Způsob přidělování 

identifikačních čísel zařízení stanoví MŽP vyhláškou. 

           Při přepravě nebezpečného odpadu se evidence vede v elektronické podobě 

prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností, kde jsou 

informace přístupné příslušným úřadům. To znamená, že se již nebudou posílat tištěné 

evidenční listy pro přepravu. 

Účinnost změn ohledně ohlašovacích povinností a evidence při přepravě nebezpečného 

odpadu je od 1. října 2014. 

             V oblasti přeshraniční přepravy odpadu byla při porušení předpisů zrušena 

možnost složení kauce. Celní úřad povolí řidiči pokračovat v jízdě až poté, kdy pominou 

důvody odstavení vozidla.[4]     

      

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

obalech), ve znění pozdějších předpisů   

                                                                                           

           Účelem tohoto zákona je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů 

z obalů, a to zejména snižováním hmotnosti objemu a škodlivosti obalů a chemických látek 

v těchto obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství. Tento zákon 

stanoví práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost 

správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do 

oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná 

opatření, opatření k nápravě a pokuty.[5] 
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 K dalším právním předpisům odpadového hospodářství patří vyhlášky: 

 

 Vyhláška č. 381/2001 Sb. kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání 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 

2.2.2. Základní pojmy 

           Zákon č. 185/2013 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů definuje dle 

§3 a §4 základní pojmy: 

           Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto 

zákonu.    

           Nebezpečný odpad - odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností 

uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu 

           Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob, který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů 

vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání 

           Odpadové hospodářství - činnost zaměřena na předcházení vzniku odpadu, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy 

           Nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů 

           Shromažďování odpadů - krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích 

prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpady 

           Skladování odpadů - přechodné soustřeďování odpadů v zařízení k tomu určeném 

po dobu nejvýše 3 let před jejich využitím nebo 1 roku před jejich odstraněním 

           Původce odpadů - každá fyzická a právnická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejichž činnosti vznikají odpady nebo fyzická a právnická osoba oprávněná k podnikání, 

které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejich výsledkem je změna povahy nebo 
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složení odpadu. Obec od okamžiku, kdy nepodnikající fyzická osoba odloží odpad na místě 

k tomu určeném, se obec současně stává vlastníkem tohoto odpadu. 

           Sběrná nádoba -  typizovaná nádoba pro odkládání některé ze složek komunálního 

odpadu o objemu od 60 litrů do 1100 litrů a zvláštní sběrné pytle pro směsný komunální 

odpad, plasty a nápojové kartony 

           Stavební odpad - odpad, který vzniká při stavební nebo demoliční činnosti (beton, 

keramika, sádrové stavební hmoty)[3] 

2.2.3. Systém třídění komunálního odpadu 

           Třídění komunálního odpadu by mělo být prioritou každého člověka, protože tím by 

se docílilo snížení odpadu z důvodu opětovného využití odpadu a docházelo by ke snížení 

ekonomických nákladů, které zatěžují každý rozpočet, nejen obcím ale i fyzickým a 

právnickým osobám, a proto by se snížil nežádoucí dopad na životní prostředí. Komunální 

odpad se třídí na tyto složky: 

 Využitelné odpady – jsou odpady, které je možno použít k dalšímu zpracování 

Jedná se o tyto složky: 

 papír: papírové obaly, papírové kartóny, noviny, časopisy, jiný papír a jsou 

určené do nádob modré barvy o objemu 1100 litrů 

 sklo: sklo barevné a bílé a je určené do nádob zelené barvy o objemu 1100 

litrů 

 plasty: PET láhve, igelitové sáčky a pytle, hračky, kelímky, jiné plasty a 

jsou určené do nádob žluté barvy o objemu 1100 litrů 

 nápojové kartony: kartony od džusů, mléka, vína a jsou určené do 

zvláštních sběrných pytlů oranžové barvy 

 odpad ze zeleně: kompostovatelný odpad, listí, větve, ovoce, tráva                      

 Objemný odpad – složka komunálního odpadu, která nemůže být odkládána do 

sběrných nádob z důvodu nadměrných rozměrů. Patří sem např. nábytek, koberce, 

sedačky, kuchyňské linky, linolea atd. Objemný odpad se odváží do sběrného 

dvora, který najdeme v každém větším městě. 
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 Nebezpečné složky komunálního odpadu – složky komunálního odpadu, které 

jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem tj. odpad vykazující jednu 

nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2, zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. Patří sem např.: baterie, lepidla, oleje, ledničky, akumulátory 

 Ostatní odpad – směsný komunální odpad, který zůstává po vytřídění využitelných 

složek komunálního odpadu a není možnost dalšího jeho využití.[3]         

2.2.4. Využití komunálního odpadu 

            Možnosti, jak nakládat s odpadem, lze rozdělit dle priorit vzhledem k jejich dopadu 

na životní prostředí. V rámci těchto priorit odpadového hospodářství musí být dodržován 

způsob nakládání s odpady:  

 Materiálové využití – jako zdroje surovin pro průmysl 

 recyklace – opětovné zpracování odpadových materiálů, které jsou pak 

použity pro výrobu stejného nebo jiného výrobku. Recyklací se odpady 

zpracovávají na nové materiály. Důležité je třídit přímo u zdroje, tj. 

domácnosti. Některý vytříděný odpad se ještě dotříďuje na třídicích linkách 

za účelem získání kvalitní suroviny k další recyklaci 

 opětovné využití – opětovné využití výrobků nebo jejich částí za stejným 

nebo jiným účelem 

 kompostování – používá se pro rekultivaci půdy. Tříděním se musí odstranit 

nežádoucí látky z kompostu. Vzhledem k možnostem výskytu ekologicky 

nežádoucích látek je proto účelné používat pro výrobu kompostu předem 

upravené odpady. V dnešní době zaznamenáváme neustálý pokles obsahu 

organických materiálů v půdách, a proto je vhodné využít organické 

materiály z odpadů v zemědělství a lesnictví. Tento způsob využívání 

odpadů nepatří ve vyspělých státech k nejrozšířenějšímu, a to z důvodu 

možného obsahu nežádoucích látek v kompostu[2] 

 Energetické využití – použití odpadů způsobem obdobným jako paliva za účelem 

získání jejich energetického obsahu 

 přímým použitím tepla ze spalování  

 výroba paliv – přeměna odpadů na palivo, které je možno skladovat.        
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2.2.5. Povinnosti původců odpadů 

           Povinnost původců odpadů je: 

 odpady zařazovat dle druhů a kategorií 

 zajištění přednostního využití odpadů 

 odpady, které nemůže sám využít nebo odstranit, převézt do vlastnictví 

pouze osobě oprávněné k jejich převzetí a to buď přímo, nebo 

prostřednictvím právnické osoby k tomu zřízené 

 ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich 

skutečných vlastností 

 shromažďovat odpady utříděné do jednotlivých druhů a kategorií 

 zabezpečit odpady před odcizením, únikem a znehodnocením 

 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Evidenci 

o odpadech archivovat po dobu stanovenou tímto zákonem 

 umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a na vyžádání předložit 

požadovanou dokumentaci související s nakládáním s odpady, která musí 

obsahovat pravdivé informace 

 zpracovat plán odpadového hospodářství a zajišťovat jeho plnění 

 vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a jejich dopad na 

životní prostředí 

 ustanovit odpadového hospodáře 

 platit poplatky za ukládání odpadů 

 

           Pokud není třídění při odstraňování odpadů nutné, může původce odpadů od něj 

upustit se souhlasem místně příslušného úřadu. S nebezpečným odpadem může nakládat 

původce pouze na základě souhlasu místně příslušného úřadu, souhlasu ale nepodléhá 

přeprava nebezpečného odpadu. Za dopravu odpadů zodpovídá pouze přepravce 

odpadů.[3]  



Bc. Anna Brabencová: Ekonomické zhodnocení odpadového hospodářství obce Bitozeves 

2014  14 

2.2.6.  Povinnosti a oprávnění obce při nakládání s KO 

           Obec ve své samostatné působnosti: 

 může stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na jejich katastrálním území 

 je povinná určit místa, kam mohou fyzické osoby a právnické osoby 

odkládat komunální odpad, který produkují a zajistit místa, kam mohou 

odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu 

 je povinná zajistit odvoz komunálního odpadu a nebezpečného odpadu 

pravidelným mobilním svozem oprávněnou právnickou osobou 

 může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím území na základě 

písemně uzavřené smlouvy. Smlouva na svoz komunálního odpadu musí 

obsahovat výši úhrady  

  

           Vybírá-li obec úhradu na základě písemně uzavřené smlouvy s právnickou osobou, 

nemůže stanovit poplatek za komunální odpad ani místní poplatek za komunální odpad. [3]  

2.2.7.  Poplatek za komunální odpad 

           Obec může obecně závaznou vyhláškou určit systém shromaždování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vybírat poplatek za 

komunální odpad, který vzniká na jeho katastrálním území. Poplatek nelze stanovit 

současně s místním poplatkem. Poplatníkem je každá fyzická osoba a plátcem poplatku je 

vlastník nemovitostí, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které se nachází 

společenství vlastníků, plátcem poplatku je toto společenství. Plátce poplatek za komunální 

odpad pak rozúčtuje mezi jednotlivé poplatníky. 

Správu poplatku za odpad vykonává každá obec ve svém územním obvodu.[3] 
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3. Varianty řešení odpadového hospodářství v obci 

            Problematiku odpadového hospodářství řeší každá obec dle svého uvážení. Má na 

výběr z mnoha variant.  Obec si vybírá variantu, která nejvíce vyhovuje finančním 

podmínkám a nezatěžuje rozpočet obce.  

3.1. Hospodaření obce 

            Aby mohla územní samospráva existovat a realizovat své funkce, je třeba v daném 

státě vytvořit ekonomické předpoklady. 

           K ekonomickým předpokladům obce patří zejména vlastnictví majetku a právo 

s ním hospodařit v souladu s vlastnickým právem. Dále možnost získávání vlastních 

finančních prostředků a sestavování vlastního rozpočtu a hospodaření podle něho. 

Rozpočet obce je finančním plánem, který je sestavován na období jednoho roku a 

poskytuje informace o finanční situaci a záměrech obce. Má tři roviny: rozhodovací, řídící 

a kontrolní. K tradičním postupům sestavování rozpočtu patří přírůstkový způsob 

sestavování rozpočtu. Základem nového rozpočtu je rozpočet z minulého roku 

přizpůsobený očekávaným změnám. [1] 

           Rozpočet se sestavuje na konci kalendářního roku. Návrh rozpočtu se zveřejňuje na 

úřední desce, internetové úřední desce a to po dobu 15 dnů. Po zveřejnění se na nejbližším 

veřejném zasedání zastupitelstva obce schvaluje. Jestliže rozpočet není schválen do nového 

rozpočtového období, hospodaří se podle rozpočtového provizoria, buď podle skutečnosti 

stejného období v předchozím rozpočtovém období, nebo podle plánovaného rozpočtu. 

Rozhodnutí o způsobu hospodaření podle rozpočtového provizoria u územního rozpočtu je 

v pravomoci zastupitelstva obce. [1] 

           

           Rozpočet obce se schvaluje jako: 

              ● rozpočet dle odvětvového členění (paragrafů) viz tabulka č. 2 

              ● detailní rozpočet, tj. položkový rozpočet, viz tabulka č. 3 

 

           Obec Bitozeves schvaluje rozpočet dle odvětvového členění paragrafů (příloha č. 1). 

Obec Bitozeves připravuje rozpočet se základními pravidelně se opakujícími položkami. 

Během rozpočtového roku dochází k nesrovnalostem mezi rozpočtem a skutečností. Jsou 

způsobeny organizačními změnami, změnami zákonů nebo objektivně se opakujícími 
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skutečnostmi, které nebyly při sestavování rozpočtu známy (např. opravy v souvislosti 

s povodněmi). V těchto případech je nutno rozpočtovou potřebu uhrazovat těmito způsoby:  

 změnou rozpočtu, kterou schválilo zastupitelstvo 

 využitím prostředků z mimorozpočtových zdrojů (např. z fondů rezerv) 

 realizovat rozpočtové opatření  

           Rozpočtovým opatřením jsou povolené přesuny rozpočtových prostředků mezi 

jednotlivými druhy příjmů a výdajů rozpočtů, povolené překročení rozpočtu podřízené 

organizace a vázání rozpočtových prostředků (na daný účel).[1] 

Po schválení se rozpočtové změny doplní do rozpočtu a založí se k výkazům FIN 2-12.  

 
Tabulka č. 2 – Rozpočet dle odvětvového členění (paragrafů) 

Paragraf Název paragrafů příjmy výdaje 

0000 Daňové příjmy 8260000.00  

0000 Ostatní příjmy 287000.00 0.00 

1037 Celospolečenské funkce lesů 0.00 30000.00 

2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0.00 200000.00 

3113 Základní školy 0.00 787500.00 

3341 Rozhlas a televize 0.00 500.00 

3392 Zájmová činnost v kultuře 0.00 138000.00 

3399 Ostatní záležitosti kultury 0.00 502700.00 

3511 Všeobecní ambulantní péče 0.00 60000.00 

3612 Bytové hospodářství 290000.00 145000.00 

3613 Nebytové hospodářství 13000.00 73000.00 

3631 Veřejné osvětlení 0.00 100000.00 

3632 Pohřebnictví 3000.00 5000.00 

3635 Územní plánování 0.00 162000.00 

3639 Komunální služby 120000.00 4600.00 

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 40000.00 275000.00 

3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 0.00 2018400.00 

4351 Osobní asistence, pečovatelská služba 200000.00 40000.00 

5269 Ostatní správa-krizový plán 0.00 10000.00 

5311 Bezpečnosti a veřejný pořádek 15000.00 0.00 

5512 Požární ochrana 0.00 20000.00 

6112 Zastupitelstvo obcí 0.00 811500.00 

6171 Činnost místní správy 40000.00 2030500.00 

6310 Obecní příjmy 3000.00 40000.00 

6402 Finanční vypořádání min.let 0.00 6000.00 

 Celkem  9272000.00 7459700.00 

8114 Uhrazené splátky krátkodobých úvěrů 0.00 700000.00 

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků 0.00 412300.00 

8124 Uhrazené splátky dlouhodobých úvěrů 0.00 700000.00 

 celkem 0.00 1812300.00 
                                                                                                                                     Zdroj: obec Bitozeves [7] 
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          V případě, že v rozpočtu dle odvětvového členění paragrafů, viz tabulka č. 2, dojde k 

přečerpání částky na nějaké položce, tak obec nemusí žádat zastupitelstvo obce o schválení 

rozpočtové změny, protože si může chybějící částku přesunout z jiné položky ale jen ze 

stejného paragrafu. Například: 

V místní správě (paragraf 6171) bude mít obec na položce 5171 - opravy a udržování 

10.000 Kč a na položce 5169 – služby  50.000,-- Kč. Pokazí se tiskárna a náklady na 

opravu činí  12.000,-- Kč, tak si obec z položky 5169 převede částku 2.000,-- na položku 

5171, aniž by žádala o rozpočtovou změnu. Ale v případě, že by šlo o opravu sekačky a 

náklady by činili 10.000,--, která je v paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 

a na položce 5171 – opravy a udržování a měli bychom jen 5.000,-- a chtěli bychom částku 

5.000,-- přesunout z paragrafu 6171- místní správa 5169- opravy a udržování, tak už by to 

nebylo v rámci jednoho paragrafu a tudíž jsme nuceni požádat o rozpočtovou změnu 

zastupitelstvo obce.     

          Pokud by ale, obec hospodařila, na základě položkového rozpočtu viz tabulka č. 3, 

tak je povinna při každém přesunu peněžní částku z jedné položky, např. 5169- služby, na 

položku jinou, např. 5171- opravy a udržování, v jednom paragrafu, např. 6171- místní 

správa, žádat zastupitelstvo obce na veřejném zasedání o schválení rozpočtové změny. 

Proto je pro obec méně složité, když má schválení rozpočet dle odvětvového členění 

paragrafů. 

Tabulka č. 3 - Detailní rozpočet tj. položkový rozpočet 

Paragraf Položka Název položky Příjmy Výdaje 

3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 190000.00  

3612 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí 100000.00  

3612 ***** Bytové hospodářství 290000.00  

3612 5139 Nákup materiálu  5000.00 

3612 5169 Nákup ostatních služeb  40000.00 

3612 5171 Opravy a udržování  100000.00 

3612  ***** Bytové hospodářství  145000.00 

3722 2111 Příjmy z poskytování služeb 40000.00  

3722 ***** Sběr a svoz komunálního odpadu 40000.00  

3722 5169 Nákup ostatních služeb  275000.00 

3722  ***** Sběr a svoz komunálního odpadu  275000.00 

                                                                                                                                      Zdroj: obec Bitozeves [7] 
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            Obec by měla připravovat rozpočet obce tak, aby zobrazoval skutečnost a zamezilo 

se žádostem o rozpočtové změny. Velký počet rozpočtových změn je podezřelý pro 

všechny kontroly a je považován za špatně připravený rozpočet, nebo se obec nedrží 

schváleného rozpočtu. 

            Návrh rozpočtu se schvaluje vždy na poslední veřejné schůzi obecního 

zastupitelstva kolem 20. prosince každého roku. Uvádím schválení rozpočtu ze zápisu ze 

schůze dne 20. prosince 2013.  

 

1. Návrh rozpočtu obce Bitozeves na rok 2014 dle odvětvového členění (paragrafů) 

 

- Příjmové položky:  9,272 000,--Kč 

- Výdajové položky: 7,459 700,--Kč 

- Financování:           1,812 300,--Kč 

Hlasování 

Pro………8……… Proti:……0…………. Zdržel se:……0…………… 

Zastupitelstvo obce Bitozeves schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2014. 

 

              Po přečtení návrhu rozpočtu zastupitelé obecního zastupitelstva hlasují pro návrh, 

proti návrhu rozpočtu a kdo se zdržel. Rozpočet je schválen, jestliže pro něj hlasuji  

nadpoloviční většina přítomných zastupitelů. 

 

             Rozpočet obce obsahuje příjmové položky, výdajové položky a financování: 

Příjmy obce tvoří: 

- Daňové příjmy 

- Správní poplatky 

- Dotace z krajů a fondů 

- Poplatky za likvidaci KO 

- Příjmy za třídění odpadů 

- Příjmy z pronájmů nemovitostí 

- Příjmy z pronájmu a prodeje pozemků 

Výdaje obce tvoří: 

- Výdaje na celospolečenské funkce lesů 

- Výdaje na ostatní záležitosti pozemních komunikací 
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- Výdaje na provoz základní a mateřské školy 

- Poplatky za rozhlas a televize 

- Výdaje na zájmovou činnost v kultuře 

- Výdaje na provoz ordinace lékaře 

- Výdaje na bytové hospodářství 

- Výdaje na veřejné osvětlení 

- Výdaje na územní plánování 

- Výdaje na údržbu zeleně 

- Výdaje na svoz KO 

- Výdaje na kulturní činnost 

- Výdaje na činnost místní správy 

- Úroky 

Financováni obce tvoří: 

- Uhrazené splátky krátkodobých půjčených prostředků 

- Změna stavu krátkodobých prostředků 

- Uhrazené splátky dlouhodobých půjčených prostředků 

3.2. Odpadové hospodářství řešeno vyhláškou obce 

           Odpadové hospodářství je v obecním rozpočtu uvedeno v paragrafu 3722 a na 

příjmových položkách 2111. V případě výdajových položek je uvedeno v paragrafu 5169.                                                       

Každá obec má ve své pravomoci dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) dle 

§ 10 vydávat obecně závazné vyhlášky, kterými upravuje možnosti nakládání s odpady. 

V obci Bitozeves do konce roku 2013 byly v platnosti 2 obecně závazné vyhlášky, které 

souvisí s problematikou odpadového hospodářství. Jedná se o tyto obecně závazné 

vyhlášky: 

1. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 ze dne 23. dubna 2013, kterou stanoví 

systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem (příloha č. 2) 

            Vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a 

odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Bitozeves a jeho částí a 

systém nakládání se stavebním odpadem.  
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2. Obecně závaznou vyhlášku z roku 2002 (příloha č. 3) a změnu obecně závazné 

vyhlášky č. 3/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů 

(příloha č. 4) 

           Ve vyhlášce se uvádí: 

 správce poplatku – správu poplatku vykonává obecní úřad Bitozeves 

 poplatník  

- fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba 

 sazba poplatku – sazba poplatku se může každoročně měnit.  V roce 2013 částka 

činila: 

- u fyzické osoby, která má trvalý pobyt v obci – 400 Kč/osoba/rok 

- u fyzické osoby, která v obci vlastní nemovitost – 400 Kč/ za nemovitost/rok 

 osvobození od poplatku – fyzické osoby, které se minimálně 6 měsíců v obci 

nezdržují 

 splatnost poplatku – poplatek za svoz KO je ve 2 splátkách, první splátka je 

splatná do 30. dubna a druhá splátka je splatná do 31. říjná každého roku 

 sankce – obec může dlužníkovi navýšit poplatek až o 50% 

 promlčení lhůta 

 

          Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 se zrušila ke konci roku 2013. Důvodem je 

uzavření smlouvy mezi obcí Bitozeves a firmou Marius Pedersen a.s. a smlouvou mezi 

obcí Bitozeves a občanem (příloha č. 5). Blíže bude objasněno v bodě 3.3.  Odpadové 

hospodářství řešeno smlouvou s právnickou osobou. 

3.2.1. Výdaje obce na svoz KO 

           Svoz komunálního odpadu v obci Bitozeves zajišťuje firma Marius Pedersen a.s., se 

sídlem v Hradci Králové a Technické služby v Postoloprtech. Občany obce Bitozeves jsou 

firmy využívány rovněž k odvozu a odstranění objemového odpadu.   
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           Svoz komunálního odpadu zajišťuje firma Marius Pedersen. Jedná se o svoz 

směsného komunálního odpadu, odpadu ze zahrad a popela. Obec využívá na směsní 

komunální odpad středně velké kontejnery o obsahu 1100 l, viz obr. č. 2, a jsou umístněné 

na návsi každé vesnice a v blízkosti rodinných domů, kde je umožněn dostatečný přístup 

pro svozovou firmu. 

 

 

 

Obr. č. 2  - Odpadová nádoba 1100 l 

 

           Technické služby Postoloprty s.r.o. zajišťují svoz velkého kontejneru, viz obr. č. 3, 

který je umístněn v areálu soukromé firmy a to 1 x měsíčně. 

 

Obr. č. 3  - Velkoobjemový kontejner 

 

           Obec Bitozeves poskytuje občanům bezplatně odvoz objemového odpadu do 

Technických služeb v Postoloprtech. Jedná se o složky komunálního odpadu, které lze do 

sběrného dvora odkládat:  
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                    ●  Objemný odpad – nábytek, koberce, sedačky, křesla 

                    ●  Odpad s obsahem nebezpečných látek – barvy, lepidla 

                    ●  Elektrozařízení – nefunkční televize, rádia, počítače, sporáky, ledničky 

                    ●  Nebezpečný odpad – pneumatiky, baterie 

                                 

            Tato služba funguje tak, že si občan vyzvedne na obecním úřadě potvrzení, na které 

v podatelně úřednice doplní: 

-  o jaký odpad se jedná,  

-  jméno a příjmení občana,  

-  razítko obce 

-  datum vystavení potvrzení  

           Potvrzení občan obce odevzdá v Technických službách spolu s objemovým 

odpadem. Následně Technické služby odpad zváží a vystaví obci fakturu.  Z důvodu 

přehlednosti a kontroly přiloží naše potvrzení k faktuře.  

 

           V odpadovém hospodářství je řešena produkce odpadu.  V tabulce č. 4 je uveden 

přehled celkového množství vyprodukovaného odpadů občany jednotlivých obcí a 

firmami, které se v obcích nacházejí.  

 

Tabulka č. 4 -  Produkce odpadů obcí Bitozeves, Tatinná, Nehasice a Vidovle 

Kat.čislo druh název t / rok 2011 

 

t / rok 2012 t / rok 2013 

150101 O Papírové obaly 2,14 2,18 2,74 

150102 O Plastové obaly 4,73 4,88 4,98 

150107 O Skleněné obaly 3,44 2,92 3,77 

150105 O Kompozitní obaly 0,08 0,19 0,16 

200301 O Směsný KO 57,63 60,13 64,17 

                                                                                                                    Zdroj: obecní úřad Bitozeves[7] 

 

           Z uvedených údajů vyplývá, že produkce odpadů neustále narůstá. Největší položku 

tvoří směsní komunální odpad. V roce 2013 občané vyprodukovali 64,17 tun.  Na jednoho 

obyvatele za rok pak připadne cca 151 kg. Separovaný sběr dosahuje velmi nízké hodnoty 

a příčinu toho vidím v nedostatečné motivaci občanů k třídění. Faktorů ovlivňujících 
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narůstající tendenci odpadu je mnoho, např. moderní životní styl, nedostatečné třídění 

odpadů, černé skládky v obcích. Z těchto důvodu dochází i k nárůstu nákladů spojeních se 

svozem komunálního a tříděného odpadu.   

            Výdaje obce Bitozeves na svoz odpadu jsou popsané v tabulce č. 5, 6 a 7 

představují: 

 Výdaje za sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu viz tabulka č. 5 

 

Tabulka č. 5 -  Výdaje na svoz KO 

OBDOBÍ Svoz komunálního 

odpadu v Kč 

rok 2011 128 227 

rok 2012 129 920 

rok 2013 146 322 
                                                                                     Zdroj: obecní úřad Bitozeves[7] 

 

           Z tabulky č. 5 vyplývá, že náklady na svoz komunálního odpadu má vzrůstající 

tendenci.  

 

 Výdaje na svoz separovaných složek komunálního odpadu - tříděný odpad je 

uvedený v tabulce č. 6.  

           Částku za svoz separovaných složek KO tvoří: 

 

 pronájem popelnic o objemu 1100 l, který činil v roce 2012 částku 108 Kč 

/ks/měsíc a v roce 2013 částku 112 Kč/ks/měsíc 

 vývoz separovaného odpadu, který činil v roce 2012 částku za sklo a papír 

165 Kč/ks/měsíc a za plasty činil 150 Kč/ks/měsíc a v roce 2013 činil za 

sklo a papír 171 Kč/ks/měsíc a za plasty činil 160 Kč/ks/měsíc 

 

Tabulka č. 6 - Výdaje na svoz separovaných složek Kč 

OBDOBÍ Svoz separovaných složek 

komunálního odpadu v Kč 

rok 2011 66 288 

rok 2012 73 752 

rok 2013 79 632 

                                                                                     Zdroj: obecní úřad Bitozeves[7] 
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 Výdaje na svoz objemového odpadu- technické služby viz tabulka č. 7 

 

Tabulka č. 7-  Výdaje na svoz objemového odpadu 

OBDOBÍ Svoz objemového 

odpadu v Kč 

rok 2011 45 989 

rok 2012 54 133 

rok 2013 70 009 
                                                                                      Zdroj: obecní úřad Bitozeves[7] 

 
 

3.2.2. Příjmy obce za svoz a třídění odpadů 

           Podmínkou vyhlášení místního poplatku, dle § 84 zákona č. 185/2001 Sb. o 

odpadech, je stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu na území obce Bitozeves a jejich částí, tj. Tatinná, 

Nehasice a Vidovle. Obec musí tento systém nakládání s KO nejprve stanovit a se 

zahájením jeho provozování může uplatnit své právo a vybírat nový poplatek, který stanoví 

obecně závaznou vyhláškou, tj. obecně závazná vyhláška č. 3/2013. Poplatky jsou příjmem 

obce a to bez účelového vázání.  To znamená, že vybrané poplatky za KO se stávají 

součástí příjmu obecního rozpočtu a vynaložení těchto finančních prostředků je určeno 

skladbou obecního rozpočtu.  Vyhlášku o místním poplatku vydává obec Bitozeves ve své 

samostatné působnosti a podle ustanovení o místních poplatcích.  

            V případě místního poplatku je horní hranice stanovena zákonem maximálně 500 

Kč / osoba/ rok. Místní poplatek platí fyzická osoba, která má trvalý pobyt v obci, nebo 

fyzická osoba, která vlastní nemovitost v daných obcích. V roce 2013 činil poplatek za 

svoz, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu na území obce Bitozeves 400 Kč pro oba subjekty. 

 

            Příjmy Obce Bitozeves tvoří: 

 

 příjmu od občanů určený obecně závaznou vyhláškou 

 odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
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● příjem od občanů určený obecně závaznou vyhláškou  

 

           V roce 2011, 2012 byl obecně závaznou vyhláškou stanoven místní poplatek ve výší 

300Kč/rok každé fyzické osobě, která má trvalý pobyt v obci a místní poplatek pro 

majitele nemovitostí, který nemají trvalý pobyt v obci. V tabulce č. 8 uvádím příjem obce 

za místní poplatek za rok 2011 a v tabulce č. 9 uvádím příjem obce za místní poplatek za 

rok 2012. 

Tabulka č. 8 -  Příjmy r. 2011 od obyvatel obce Bitozeves 

Rok 2011 Počet obyvatel Částka v Kč Celkem v Kč 

Občané Bitozeves 319 300 95 700 

Občané Tatinná 25 300 7 500 

Občané Nehasice 37 300 11 100 

Občané Vidovle 26 300 7 800 

Chalupáři Bitozeves 21 300 6 300 

Chalupáři Tatinná 14 300 4 200 

Chalupáři Nehasice 18 300 5 400 

Chalupáři Vidovle 8 300 2 400 

Celkem 2011   140 400 

                                                                                         Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 

 

           V roce 2011 obec Bitozeves vybrala do obecního rozpočtu za svoz komunálního 

odpadu 140 400 Kč. Od občanů, kteří mají trvalý pobyt v obci (407 obyvatel), příjem činil 

122 100 Kč a od chalupářů (61 nemovitostí) příjem činil 18 300 Kč. 

 

           V roce 2012 obec Bitozeves vybrala do obecního rozpočtu za svoz komunálního 

odpadu 140 400 Kč.  Od občanů, kteří mají trvalý pobyt v obci (412 obyvatel), příjem činil 

123 600 Kč a od chalupářů (56 nemovitostí) příjem činil 16 800 Kč, viz tabulka č. 9 
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Tabulka č. 9 -  Příjmy r. 2012 od obyvatel obce Bitozeves 

Rok 2012 Počet obyvatel Částka v Kč Celkem v Kč 

Občané Bitozeves 309 300 92 700 

Občané Tatinná 29 300 8 700 

Občané Nehasice 42 300 12 600 

Občané Vidovle 32 300 9 600 

Chalupáři Bitozeves 11 300 3 300 

Chalupáři Tatinná 15 300 4 500 

Chalupáři Nehasice 23 300 6 900 

Chalupáři Vidovle 7 300 2 100 

Celkem 2012   140 400 

                                                                                         Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 

 

            

          V tabulce č. 10 uvádím příjem obce za místní poplatek za rok 2013 

 

Tabulka č. 10 -  Příjmy r. 2013 od obyvatel obce Bitozeves 

Rok 2013 Počet obyvatel Částka v Kč Celkem v Kč 

Občané Bitozeves 319 400 127 600 

Občané Tatinná 30 400 12 000 

Občané Nehasice 44 400 17 600 

Občané Vidovle 32 400 12 800 

Chalupáři Bitozeves 12 400 4 800 

Chalupáři Tatinná 16 400 6 400 

Chalupáři Nehasice 20 400 8 000 

Chalupáři Vidovle 6 400 2 400 

Celkem 2013   191 600 

Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 

 

           V r. 2013 obec Bitozeves vybrala do obecního rozpočtu za svoz komunálního 

odpadu 191 600 Kč. Od občanů, kteří mají trvalý pobyt v obci (425 obyvatel), příjem činil 

170 000 Kč a od chalupářů (54 nemovitostí) příjem činil 21 600 Kč.  
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           Počet obyvatel se neustále mění z důvodu stěhování občanů do měst, nebo naopak. 

Občané, kteří vlastní v obcích nemovitost, se zde trvale hlásí k trvalému pobytu. Většinou 

se jedná o mladé lidi, kteří nemovitost zdědili, nebo chtějí žít na venkově. 

 

● odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů  

 

           Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systémů třídění, 

shromaždování  a nakládání s komunálním odpadem, je dodržování systému občany tak, 

jak to stanovuje obecně závazná vyhláška 1/2013. V praxi to znamená správné třídění 

odpadu na jednotlivé složky a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných 

nádob. Z toho vyplývá, že každý občan obce musí být informován, které složky má 

z domovního odpadu vytřídit a kdy a kam je odložit. Důležitou podmínkou pro efektivní 

využívání a třídění odpadů je potřebná komunikace mezi obcí a obyvateli.  

          Kontejnery na separovaný sběr jsou určené výhradně na sběr konkrétní komodity 

vyznačené na sběrné nádobě. Do těchto nádob na třídění odpad nepatří kontaminovaný 

odpad. 

          Pokud dojde k nesprávnému využití nádoby, její obsah se považuje za směsný 

komunální odpad. Nesprávnému využití těchto nádob jde jen stěží zabránit. Vše je jen 

v lidech a jejich chtění třídit odpad a chránit své okolí před špatnými ekologickými dopady 

na krajinu. 

            V obcích Bitozeves, Tatinná , Nehasice a Vidovle se separují tyto komodity:  

 papír 

 plast, plastové obaly 

 barevné sklo 

 nápojové kartony 

 zářivky obsahující množství rtuti 

 

            Ke sběru separovaného odpadu obec využívá barevné kontejnery s horním 

výsypem  o obsahu 1100 l a barevné pytle: 
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 kontejnery žluté barvy na platové obaly s kódem nádoby K-H-PL 1100 

 kontejnery zelené barvy na barevné sklo s kódem nádoby K-H-GC 

1100 

 kontejnery modré barvy na papír s kódem nádoby K-P-PA 1100 

 žluté pytle určené ke sběru plastů z domácnosti 

 oranžové pytle určené ke sběru nápojových kartonů 

 

          V tabulkách č. 11 a 12 jsou zobrazeny konkrétní nádoby a pytle určené na 

separovaný odpad. Dále je v těchto tabulkách uvedeno jejich výhradní využití, co do nich 

nepatří, označení obalů určených k separaci. 

 

Tabulka č. 11 – Pytle na separovaný odpad 

Odpadová nádoba 

(obr. č. 4,5) 

Pytle jsou výhradně 

určeny pro tříděnou 

komoditu 

Co nepatří do 

pytlů 

Označení 

obalů 

 

Oranžové pytle  

- určené ke sběru 

nápojových kartónů  

– krabice od džusů, 

mléčných výrobků, 

 vín   

Krabice se 

zbytky nápojů 
 

 

Žluté pytle 

- plastové kelímky 

 od jogurtů, 

pokrmových tuků, 

plastové nádoby a 

láhve, polystyren, 

sáčky,  

igelitové tašky a fólie,  

nádoby od aviváže  

 

Znečištěné 

kelímky a se 

zbytky potravin, 

gelu, aviváži 

 

                                                                                                                       Zdroj: vlastní zpracování[7] 
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Tabulka č. 12- Nádoby na separovaný odpad 

Odpadová nádoba 

(obr. č. 6,7,8) 

Kontejnery jsou 

výhradně určeny 

pro tříděnou 

komoditu 

Co nepatří do 

kontejneru 

Označení obalů 

 

PET láhve různých 

velikostí,  

plastové kelímky od 

jogurtů,  

igelitové sáčky, 

fólie,  

výrobky a obaly 

z plastů, polystyrén    

 

novodurové 

trubky, obaly 

od nebezpečných 

látek  

(motorové oleje, 

barvy, 

chemikálie,   

 apod.)  

 

             

 

 

barevné sklo, 

skleněné láhve od 

nápojů,  

zavařovací sklenice, 

skleněné střepy,   

tabulové sklo 

keramika, 

porcelán, 

autosklo, 

drátěné sklo a 

zrcadla 

           

 

 

 

časopisy, noviny, 

kancelářsky papír, 

kartón, papírové 

sáčky, letáky, 

knihy, sešity, 

lepenka, reklamní 

letáky, papírové 

obaly (např. 

sáčky) 

 

mokrý, mastný 

nebo jinak 

znečištěný 

papír, uhlový a 

voskovaný 

papír,   

použité plenky a 

hygienické 

potřeby 

            

 

 

                                                                                                                                 Zdroj: vlastní zpracování[7] 
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           Umístnění sběrných nádob určených ke sběru separovaného odpadu a četnost jejich 

vývozu je uvedeno v tabulce č. 13. 

 

Tabulka č. 13 -  Umístnění a četnost vývozu sběrných nádob 

p.č. stanoviště papír sklo plasty 

1 Bitozeves - u č. p. 121 1 1 1 

2 Bitozeves - u č. p. 122 0 0 1 

3 Bitozeves - za mostem 0 0 1 

4 Bitozeves - u č. p. 2 0 0 1 

5 Bitozeves - u č. p. 69 1 1 1 

6 Vidovle - na návsi 1 1 1 

7 Nehasice - u č. p. 30 1 1 1 

8 Tatinná - za mostem 1 1 1 

Četnost svozu  1 x 30 dnů 1 x 14 dnů 1 x 14 dnů 

                                                                             Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 

 

            V tabulce č. 14 je uvedeno vlastnictví nádob na separovaný odpad.  Nádoby jsou ve 

vlastnictví svozové firmy Marius Padersen a.s., za které obec platí pronájem. S firmou 

EKO-KOM má uzavřenou smlouvu o výpůjčce.  

 

Tabulka č. 14 -  Množství nádob v obcích 

 

Způsob sběru Svozová 

firma 

2011 

EKO –

KOM  

2011 

Svozová 

firma  

2012 

EKO-

KOM 

2012 

Svozová 

firma  

2013 

EKO-

KOM 

2013 

papír 2 1 3 1 4 1 

PET láhve 7 1 7 1 7 1 

Sklo barevné 4 1 4 1 4 1 

Ekolamp 0 0 0 0 1 0 
                                                                               Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 

 

 

           V obci Bitozeves se nachází 1 sběrný dvůr a 7 stanovišť kontejnerů (hnízd). V roce 

2013 přibyl v obci Vidovle a obci Tatinná kontejner na papír. Na obecním úřadě je zřízeno 

stanoviště na sběr použitých žárovek a zářivek. 

                              Vlastnictví nádob (počet nádob) 
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           Obec Bitozeves je jednou z obcí, která se zapojila do systému zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů od společnosti EKO – KOM a.s., se kterou má od roku 2003 

uzavřenou smlouvu. Společnost EKO-KOM a.s. se zavazuje zaplatit obci paušální odměnu 

za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a čtvrtletně vystavuje obci potvrzení 

o přijetí výkazu a podklad pro fakturaci. Obec na základě vystavené faktury, splatné do 15 

dnů od vystavení obdrží od firmy EKO-KOM  a.s. odměnu za zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů. 

           Tyto prostředky představují pro obec příjem (viz tabulka č. 15) do obecního 

rozpočtu a tím snižují náklady obce za svoz komunálního odpadu.   

 

Tabulka č. 15 – Příjmy za svoz separovaných složek Kč 

OBDOBÍ Svoz separovaných složek 

komunálního odpadu v Kč 

rok 2011 29 570,-- 

rok 2012 30 308,-- 

rok 2013 37 961,-- 

                                                                                    Zdroj: obecní úřad Bitozeves[7] 
  

 

 

           Z tabulky č. 15 zjistíme, že příjem za třídění odpadu do obecního rozpočtu se 

zvyšuje. Celkově je zřejmé, že i když získaná odměna nepokryje plně náklady obce za 

odvoz tříděného odpadu, mělo by být pro každého obyvatele i samotnou obec třídění 

odpadů motivující.  

3.3. Odpadové hospodářství řešeno smlouvou s PO 

 Obec Bitozeves se v roce 2014 rozhodla pro radikální změnu v odpadovém 

hospodářství. Rozhodla se uzavřít smlouvu s právnickou osobou na svoz komunálního 

odpadu. Jedná se o smlouvu mezi obcí Bitozeves a firmou Marius Pedersen a.s., Hradec 

Králové.  Firma Marius Pedersen bude zajišťovat svoz popelnic, které si občané a obec 

objedná. Občané mají na výběr z mnoha možností. Mohou si objednat svoz odpadu tak, jak 

jim to finančně vyhovuje i množstvím. Mají na výběr jak velikost a množství popelnic, tak 

i četnost vývozu.  

 V nabídce firmy Marius Pedersen a.s. jsou i pytle o objemu 110 litrů a 60 litrů, viz 

obr. č. 9. Cena se každoročně mění, dle změny DPH, nebo v důsledku zdražování a 
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navyšování cen. Cena pytlů při četnosti svozu 1 x 14 dní je shodná s cenou známky pro 

objem nádoby 110 l při četnosti svozu 1 x 14 dní. 

 

 

Obr. č. 9 – pytle na komunální odpad 

 

Tuto variantu si objednávají občané v důchodovém věku, nebo málo početné rodiny 

a chalupáři, kteří nevyužívají nemovitost celoročně. Občané budou mít smluvní vztah s 

obcí Bitozeves. 

V tabulce č. 16 je uvedena část ceníku za odvoz a odstranění KO  

 

Tabulka č. 16 – Ceník odvozu a odstranění KO platný od 1.1.214 

Velikost    

nádoby 

Četnost 

odvozů 

Počet 

svozů 

Cena za 1 

odvoz 

Cena za 

rok/nádoba 

vlastní 

Cena 

celkem 

nádoba 

vlastní 

včetně 

DPH 

Pronájem 

/ 

rok 

Pronájem 

/ rok 

včetně 

DPH 

Cena 

celkem 

včetně 

pronájmu 

a  

DPH 

60 l 1x týdně 52 23,23 1 207,96 1 389,-- 97,34 117,78 1 507,-- 

60 l 1 x 14dnů 26 31,16 810,16 932,-- 97,34 117,78 1 049,-- 

110  l 1x týdně 52 35,18 1 829,34 2 104,-- 108,15 130,86 2 235,-- 

110  l 1 x 14dnů 26 43,39 1 128,07 1 297,-- 108,15 130,86 1 428,-- 

240  l 1x týdně 52 58,17 3 024,68 3 478,-- 199,82 241,78 3 720,-- 

240  l 1 x 14dnů 26 75,05 1 951,24 2 244,-- 199,82 241,78 2 486,-- 

660 l 1x týdně 52 167,45 8 707,54 10 014,-- 743,66 899,83 10 913,-- 

660 l 1 x 14dnů 26 209,91 6 457,62 6 276,-- 743,66 899,83 7 176,-- 

1100 l 1x týdně 52 231,01 12 012,62 13 815,-- 1 189,65 1 439,48 15 254,-- 

1100 l 1 x 14dnů 26 275,58 7 165,06 8 240,-- 1 189,65 1 439,48 9 679,-- 

                                                                                         Zdroj: obecní úřad Bitozeves + vlastní zpracování[7] 
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3.3.1. Predikce výdajů na svoz komunálního odpadu 

V odhadu výdajů na svoz KO pro roky 2014 - 2016 byl v práci použit počet 

popelnic, které si v roce 2014 od firmy Marius Pedersen obec a občané pronajmou a to 

v této struktuře: obec 40 ks nádob a občané 75 ks nádob. Odhad výdajů na svoz 

komunálního odpadu je uveden v tabulce č. 17  

 
Tabulka č. 17 -  Predikce výdaje na svoz KO 

OBDOBÍ Svoz KO Svoz 

separovaných 

složek 

komunálního 

odpadu v Kč  

Náklady 

celkem 

rok 2014 205 959 79 632 285 591 

rok 2015 222 651 79 632 302 283 

rok 2016 245 660 79 632 325 292 
                                                                      Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

Celkové výdaje na svoz komunálního odpadu v obci Bitozeves uvedeny v tabulce  

č. 17 se budou neustále zvyšovat, neboť množství odpadu neustále narůstá.  

 

3.3.2. Predikce příjmů obce od občanů     

           Příjmy od občanů, uvedené v tabulce č. 18, jsou shodné s výdaji na svoz odpadů, ale 

co se týče odměny od firmy EKO-KOM, odhaduji nárůst z důvodu předpokládaného 

zvýšeného třídění odpadu, který bude motivací občanů k dosažení snížení výdajů, které 

musí za službu, již si objednali, platit.             

 
Tabulka č. 18 -  Predikce příjmů za svoz KO 

OBDOBÍ Svoz KO EKO-KOM    Příjmy celkem 

rok 2014 205 959 41 991 247 950 

rok 2015 222 651 44 293 266 944 

rok 2016 245 660 47 157 292 817 
                                                                 Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 
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4. Návrhy a doporučení 

 

            Ze zpracovaných údajů byly analyzovány výsledky, které se týkají ekonomického 

vyhodnocení variant řešení odpadového hospodářství obce. 

 

            Vyhodnocení varianty č. 1 – poplatek za odpad stanovený obecně závaznou 

vyhláškou 

              

            Výdaje obce na svoz KO odpadů tvoří položky za svoz KO, svoz separovaných 

složek odpadu a svoz objemového odpadu, který vyplývá z tabulky č. 19 

 

Tabulka č. 19 – Souhrn výdajů obce Bitozeves 

Rok 2011 2012 2013 

Svoz komunálního odpadu[Kč] 128 227 129 920 146 322 

Svoz separovaných složek KO[Kč] 66 288 73 752 79 632 

Svoz objemového odpadu [Kč] 45 989 54 133 70 009 

Výdaje celkem[Kč] 240 504 257 805 295 963 

Počet obyvatel 407 412 425 

                                                                                Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

           Skutečné náklady obce za svoz KO odpadů byly zjištěny výpočtem celkových 

ročních výdajů a vyděleno počtem obyvatel. Údaje vyplývají z tabulky č. 20. 

 

Tabulka č. 20 – Skutečné náklady na obyvatel/rok 

Rok Roční náklady Počet obyvatel Náklady/obyvatel/rok 

2011 240 504 407 590,91 

2012 257 805 412 625,74 

2013 295 963 425 696,38 

                                                                                        Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

Příjmy uvedené v tabulce č. 21 tvoří příjmy, které jsou vybírány od obyvatel 

formou místního poplatku a formou odměn od EKO-KOMU za třídění, sběr a využití 

odpadů z obalů. 
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Tabulka č. 21 – Souhrn příjmů obce Bitozeves 

Rok 2011 2012 2013 

Sazba poplatku za obyvatele[Kč] 300 300 400 

Vybraná částka od obyvatel[Kč] 140 400 140 400 191 600 

Příspěvek od EKO-KOMU[Kč] 29 570 30 308 37 961 

Příjmy celkem[Kč] 169 970 170 708 229 561 

                                                                             Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

 

Tabulka č. 22 – Porovnání nákladů a příjmu za KO obce Bitozeves 

rok Náklady  

na (KO+separovaný odpad 

+objemový odpad) 

Příjmy  

od (občanů+odměna 

od eko-komu) 

Doplatek 

obce 

2011 240 504, 169 970 70 534 

2012 257 805 170 708 87 097 

2013 295 963 229 561 66 402 

                                                                                          Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

Z výše uvedené tabulky č. 22 vyplývá, že skutečné náklady za provoz 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání, svoz a odstraňování komunálního 

odpadu v obci Bitozeves za rok 2013 činili 295 963 Kč. Obec Bitozeves za provoz a 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO v roce 2013 vybrala 

na poplatku od občanů a na odměně od Eko-komu částku 229 561Kč. Ke dni 1. ledna 2013 

dle evidence obyvatel měla obec Bitozeves celkem 425 obyvatel. Doplatek obce Bitozeves 

za svoz odpadů v roce 2013 byl ve výši 66 402 Kč. Náklady na svoz odpadů činily 696,38 

Kč za každou fyzickou osobu. Z výpočtu je patrné, že obec Bitozeves za provoz 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO v roce 2013 

doplácela 156,24 Kč za každou FO.  

Zákonem stanovena maximální hranice místního poplatku za provoz a 

shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování KO činí 500 Kč/každou 

fyzickou osobu/kalendářní rok. Z výše uvedeného výpočtu sazby poplatku v obci 

Bitozeves je zřejmé, že obec by navýšením místního poplatku na maximální výši, tj. 500 
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Kč/fyzická osoba/rok, nestačila pokrýt skutečné náklady za provoz a shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO. 

 

            Vyhodnocení varianty č. 2 – uzavření smlouvy s PO  

 

            Smlouvou mezi obcí Bitozeves a občany obce Bitozeves, bez ohledu na trvale žijící 

obyvatele nebo občany vlastníci nemovitosti v obcích Bitozeves, Tatinná, Nehasice a  

Vidovle, se v mém odhadu, viz tabulka č. 23, docílilo, že náklady obce se budou snižovat a 

tím méně zatěžovat obecní rozpočet.  

 

Tabulka č. 23 – Porovnání nákladů a příjmu za KO obce Bitozeves v příštím období 

Rok Náklady Příjmy Doplatek obce 

2014 285 591 247 950 37 641 

2015 302 283 266 944 35 339 

2016 325 292 292 817 32 475 

                                                                                          Zdroj: obecní úřad Bitozeves+ vlastní zpracování[7] 

 

        V případě, že obec bude nadále zvyšovat počet popelnic na separovaný sběr odpadů a 

doplní je o kontejnery na oblečení, elektrozařízení, tak je zcela jisté, že náklady na svoz 

KO se sníží nejen obci, ale i občanům, protože bude směsný KO v jejich popelnicích 

snižovat a tím se bude snižovat i velikost jejich popelnic.  Dojde k nižším platbám za KO, 

a čím více se bude třídit separovaný odpad, tím se bude navyšovat také odměna od EKO-

KOMU a zároveň příjem do obecního rozpočtu. 

           Výsledek rozhodnutí obce Bitozeves pro změnu nakládání s odpady vyšel pozitivně. 

Z manažerského pohledu se obec rozhodla správně, nicméně vyhodnocení, které bylo 

provedeno v diplomové práci, mělo být provedeno před změnou, kterou se obec rozhodla 

udělat a před podepsáním smlouvy s firmou Marius Pedersen.  

           Vzhledem k tomu doporučuji obci provádět analýzy při dalších rozhodnutích obce 

před přijetím návrhu a podpisem smluv. 
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5. Závěr 

 

V diplomové práci jsem se zabývala problematikou ekonomických nákladu na 

provoz a shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu v konkrétní obci. Snažila jsem se zhodnotit minulý a současný systém odpadového 

hospodářství v obci s malým počtem obyvatel. Zaměřila jsem se na porovnání dvou 

variant, hrazení nákladů za svoz a odstranění komunálního odpadu v obci Bitozeves.  

           Cílem diplomové práce bylo poskytnutí uceleného přehledu řešení problematiky 

nakládání s odpady ve vybrané obci jak z pohledu legislativního, tak i ekonomického. 

V této obci dojde v roce 2014 ke změně způsobu hrazení nákladů na svoz a odstranění 

komunálního odpadu. Toto rozhodnutí bylo přijato v obci bez předchozího ekonomického 

zhodnocení.  

          Je zřejmé, že vynakládání finančních prostředků obce na likvidaci odpadů se každým 

rokem zvyšuje a získané prostředky z odměn od EKO-KOMU tyto náklady nepokryjí. 

Nakládání s komunálním odpadem, tříděným odpadem a jeho využití pří dalším zpracování 

občany obce Bitozeves je nedostatečné.  

Z hlediska osvěty a práce s veřejností je klíčovým předpokladem efektivního 

fungování systému nakládání s odpady v obci Bitozeves dostatek informací u dospělých 

osob a fungující systém ekologického vzdělávání.  Vzdělání nedospělé populace v oblasti 

třídění odpadu zabezpečuje základní škola a mateřská škola v obci formou soutěží. Ty 

začínají v září a končí v červnu spočítáním vytříděného odpadu a odměnou těch nejlepších. 

Ve škole a školce se jedná především o sběr PET lahví a papíru. Jako osvěta funguje i 

školní systém třídění odpadu tím, že se v každém patře základní a mateřské školy nacházejí 

malé nádoby určené výhradně pro každou komoditu. 

 Možnost zlepšení situace odpadového hospodářství v obci Bitozeves a jejich částí 

vidím v dostatečné motivaci původců odpadů a to samotných obyvatel. Tím, že v dnešní 

době si občané platí za to, co si sami objednali, tj. velikost a množství nádob, bude pro ně 

třídění odpadů do nádob určených pro separovaný odpad motivující. Za prvé, čím víc 

budou třídit odpad, tím méně zatíží finančně svou vlastní domácnost. Za druhé, větší 

množství tříděného odpadu obce Bitozeves, se rovná větší odměna za zpětný sběr a 

recyklaci odpadů z obalů od firmy EKO-KOM. Nárůst příjmů do obecního rozpočtu obce 

umožní uspokojit další potřeby občanů, na které v rozpočtu nebyl dostatek peněz.     
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Nemyslím si, že třídění odpadů, a veškerá činnost spojená s touto problematikou, 

stojí jen na aktivitě ze strany obce. Vše je ovlivněno do jisté míry také přístupem občanů k 

třídění odpadů.  

           Hlavním cílem diplomové práce je vyhodnotit na základě ekonomických skutečností 

zda rozhodnutí obce pro změnu způsobu hrazení nákladů za svoz a odstranění 

komunálního odpadu bylo správné.  

           Výsledek rozhodnutí obce Bitozeves pro změnu nakládání s odpady vyšel pozitivně. 

Z manažerského pohledu se obec rozhodla správně, nicméně vyhodnocení, které bylo 

provedeno v diplomové práci, mělo být provedeno před změnou, kterou se obec rozhodla 

udělat a před podepsáním smlouvy s firmou Marius Pedersen. Vzhledem k tomu 

doporučuji obci provádět analýzy při dalších rozhodnutích obce před přijetím návrhu a 

podpisem smluv. 

 

 

 

 

 

 

            

            

 

             

            

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam použité literatury     

 
 

1. PROVAZNÍKOVÁ, Romana. Financování měst, obcí a regionů – 2. aktualizované 

a rozšířené vydání. 2. Vydání. Praha: Grada, 2009. 304 s. ISBN: 978-80-247-6373-

6 

2. VRBOVÁ, M.; MIKULOVÁ, V.; BALNER, P. Hospodaření s odpady v obcích.   

 Praha: EKO-KOM, a.s., 2003. 184 s. ISBN 80-239-0743-3 

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

znění pozdějších předpisů  

4. Zákon č. 169/2013 Sb., Novela zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů  

5. Zákon č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech, ve znění pozdějších předpisů [ 

6. Zákon č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších  

7. Obecní úřad Bitozeves - ekonomické  údaje, statistické údaje a údaje z evidence 

obyvatel, vlastní zpracování 

8. Český statistický úřad. Historický lexikon obcí ČR 1869-2005- I. Díl [online]. 

2007-03-03, [ cit. 2012-02-04]. S. 396, 397, záznam 1-1. Dostupné online 

9. Obec Bitozeves, historie obce, [online] [cit. 2013-10-20]  

 Dostupné na www: http://www.bitozeves.cz/historie/ 

10.  Města a obce, Základní informace a geologická poloha, [online] [cit. 2013-10-20]   

 Dostupné na www: http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Bitozeves-565997 

11.  Mapy, Mapa obcí Bitozeves,Tatinná, Nehasice, Vidovle [online] [cit. 2013-10-20]     

 Dostupné na www: http://www.mapy.cz/#q=&t=s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bitozeves.cz/historie/
http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Bitozeves-565997
http://www.mapy.cz/#q=&t=s


 

 

Seznam tabulek 

 
 

Tabulka č. 1:    Vývoj počtu obyvatel obce Bitozeves 

Tabulka č. 2:    Rozpočet dle odvětvového členění (paragrafů) 

Tabulka č. 3:    Detailní rozpočet, tj. položkový rozpočet  

Tabulka č. 4:    Produkce odpadů obcí Bitozeves, Tatinná, Nehasice a Vidovle 

Tabulka č. 5:    Výdaje na svoz KO 

Tabulka č. 6:    Výdaje na svoz separovaných složek Kč 

Tabulka č. 7:    Výdaje na svoz objemového odpadu 

Tabulka č. 8:     Příjmy r. 2011 od obyvatel obce Bitozeves 

Tabulka č. 9:     Příjmy r. 2012 od obyvatel obce Bitozeves 

Tabulka č. 10:   Příjmy r. 2013 od obyvatel obce Bitozeves 

Tabulka č. 11:   Pytle na separovaný odpad 

Tabulka č. 12:   Nádoby na separovaný odpad 

Tabulka č. 13:   Umístnění a četnost vývozu sběrných nádob 

Tabulka č. 14:   Množství nádob v obcích  

Tabulka č. 15:   Příjmy za svoz separovaných složek Kč 

Tabulka č. 16:   Ceník odvozu a odstranění KO platný od 1.1.214 

Tabulka č. 17:   Predikce výdajů na svoz KO 

Tabulka č. 18:   Predikce příjmů na svoz KO 

Tabulka č. 19:   Souhrn výdajů obce Bitozeves 

Tabulka č. 20:   Skutečné náklady na obyvatel/rok 

Tabulka č. 21:   Souhrn příjmů obce Bitozeves  

Tabulka č. 22:   Porovnání nákladů a příjmu za KO obce Bitozeves  

Tabulka č. 23:   Porovnání nákladů a příjmu za KO obce Bitozeves v příštím období  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Seznam obrázků  

 
 

Obr. č. 1:  Mapa obcí Bitozeves, Tatinná, Nehasice a Vidovle 

Obr. č. 2:  Odpadová nádoba 1100 l 

Obr. č. 3:  Velkoobjemový kontejner 

Obr. č. 4:  Pytle na nápojové kartony 

Obr. č. 5:  Pytle na plasty z domácnosti 

Obr. č. 6:  Odpadová nádoba na plast 

Obr. č. 7:  Odpadová nádoba na barevné sklo 

Obr. č. 8:  Odpadová nádoba na papír 

Obr. č. 9:  Pytle na komunální odpad 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přílohy 

 
 

Příloha č. 1: Návrh rozpočtu roku 2014 

Příloha č. 2: Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 ze dne 23. 4.2013, kterou se stanoví 

                     systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívaní a odstraňování   

                     komunálního odpadu a systém nakládání se stavebním odpadem.  

Příloha č. 3: Obecně závazná vyhláška z roku 2002  

Příloha č. 4: Změna obecně závazné vyhlášky č. 3/2013 o místním poplatku za provoz   

                     systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování   

                     komunálních odpadů 

Příloha č. 5: Smlouva na odvoz KO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


