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Summary: 

In the present work is an analysis of the treatment of individual components of 

municipal waste township Štěchovice. The first section explains the basic legal framework 

binding the Czech Republic and the European Union relating to the handling of municipal 

waste and packaging. The second part is examined in detail the situation in the township 

Štěchovice on specific measures for effective waste management and a description of the 

EKO - KOM, in which the township involved. The thesis analyzed the costs and benefits 

of the township associated with waste management. In the final part are then listed the 

basic recommendations to improve the one hand, the services offered to citizens in the area 

and suggestions for improvements to the profit of the township Štěchovice in this part of 

the budget. 

 

Keywords: township Štěchovice, recycling of waste, system EKO-KOM, municipal 

waste, costs and revenues in the waste management of village 

 

Anotace: 

V předložené práci je proveden rozbor nakládání s jednotlivými složkami 

komunálního odpadu městyse Štěchovice. V první části jsou vysvětleny základní vazby na 

právní rámec České republiky a Evropské unie vztahující se k problematice nakládání 

s komunálním odpadem a obaly. Ve druhé části je podrobně rozebrána situace v městysi 

Štěchovice ohledně konkrétních opatření k efektivnímu řešení odpadového hospodářství a 

popis systému EKO-KOM, do kterého je městys zapojen. Dále jsou v práci analyzovány 

náklady a výnosy městyse související s odpadovým hospodářstvím. V závěrečné části 

práce jsou potom vyjmenována základní doporučení na zlepšení jednak komfortu 

poskytovaných služeb občanům v této oblasti a návrhy na vylepšení hospodářského 

výsledku městyse Štěchovice v této části rozpočtu. 

 

Klíčová slova: městys Štěchovice, recyklace odpadu, systém EKO-KOM, 

komunální odpad, náklady a výnosy v odpadovém hospodářství obce 
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1 ÚVOD 

Nakládání s odpady a využití druhotných surovin, tedy surovin získaných tříděním 

odpadních hmot, je průmyslovým odvětvím s velkým potenciálem rozvoje. Odpady 

vznikají v důsledku neefektivního nakládání s přírodním bohatstvím, především nerostným 

bohatstvím (tedy neobnovitelnými zdroji), celé planety Země. 

Vyspělé státy si tento problém uvědomují a snaží se různými způsoby omezit již 

samotnou produkci odpadů a v případě, že odpady vznikají, snaží se z nich získat 

maximum neobnovitelných zdrojů zpět jako druhotnou vstupní surovinu průmyslu a 

omezit tak těžbu ještě existujícího přírodního bohatství. U té části odpadu, především 

komunálního, kde není jeho další třídění ekonomicky rentabilní, přichází na řadu snaha o 

využití jeho energetického potenciálu ve spalovnách k výrobě buď jen tepla, nebo 

v kogeneračních jednotkách
1
. Tato snaha je prezentována především záměrem EU, tedy 

zejména usnesením Evropského parlamentu, která doporučuje ukončit veškeré skládkování 

v EU do roku 2025. Za zmínku stojí i ta skutečnost, že zákaz skládkování je již dlouhá léta 

upraven v Německu, Švýcarsku, Rakousku, Velké Británii a dalších zemích. 

Cílem mé diplomové práce je tedy zmapovat způsob nakládání s odpady 

vyprodukovanými vybranou typickou českou obcí v souvislosti s platnou legislativou ČR i 

EU, ekonomicky zanalyzovat toto nakládání a v neposlední řadě navrhnou zlepšení a 

optimalizaci jak z pohledu nákladů, tak z pohledu vlivu na ŽP. Pro tyto účely jsem si 

stanovil období mezi lety 2009 až 2013, tedy období posledních 5 let, které, jak se 

domnívám, je dostačující pro stanovení obecných zásad a trendů ve vývoji. Závěry a 

doporučení této práce bych chtěl koncipovat tak aby byly přínosné ne jen pro konkrétní 

obec, ale aby posloužily i jako případné vodítko obdobných obcí v ČR. 

                                                 

1
 Cituji: „Kogenerace (kombinovaná výroba elektřiny a tepla) je společná výroba elektřiny a tepla. 

Umožňuje zvýšení účinnosti využití energie paliv.“ [4] 
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE, PRODUKCE 

A DRUHY ODPADŮ  

2.1 Legislativní rámec 

Pro ucelený přehled a obraz legislativy řešící problematiku odpadového 

hospodářství, lze využít internetové stránky Ministerstva životního prostředí ČR (dostupné 

na adrese www.env.cz), které nabízejí ucelený přehled platných zákonů, vyhlášek a 

nařízení vlády. Dále je zde možno dohledat i znění připravovaných změn jednotlivých 

předpisů. Pro účely této práce postačí, z okruhu odpadového hospodářstvím, zmínka o 

základních zákonech a vyhláškách, které uvádím níže [11]. Dále je třeba se zmínit o 

Zákonu číslo 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích. 

2.1.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů 

Základním právním předpisem ČR v této oblasti je zákon č. 185/2001 Sb., Zákon o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, který nabyl účinnosti 

k 01. 01. 2002. Poslední novelizace aktuálního znění zákona byly provedeny v roce 2013 

předpisem č. 169/2013 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o 

integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění 

ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, následně předpisem č. 344/2013 

Sb., Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací 

soukromého práva a o změně některých zákonů. Zákon zapracovává příslušné předpisy 

EU, jako poslední směrnici Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2008/98/ES ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic. 

Působnost zákona je řešena v § 2 a namátkou se vztahuje na nakládání se všemi 

odpady vyjma odpadních vod, odpadů drahých kovů, radioaktivních odpadů, 

nezachycených emisí látek znečišťujících ovzduší, mrtvých těl zvířat, která uhynula jiným 

http://www.env.cz/
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způsobem než porážkou, včetně zvířat usmrcených za účelem vymýcení nákazy zvířat 

odstraňovaných v souladu se zvláštním právním předpisem atd. Zákon též definuje, mimo 

jiné, i následující základní pojmy: 

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

se jí zbavit. 

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

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

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

úprava, využití a odstranění odpadů. 

V § 4 odst. 1 písmeno d) zákon definuje odpadové hospodářství jako činnost 

zaměřenou na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady a na následnou péči o 

místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a kontrolu těchto činností. Tento zákon dále, v § 9a, 

stanovuje hierarchii způsobů nakládání s odpady [1]. Tuto hierarchii uvádím v grafické 

podobě na obr. 1. 

 

Obrázek 1 – Hierarchie nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001  Sb. 

pramen: [1], vlastní zpracování 

předcházení vzniku odpadů 

příprava k opětovnému použití 

recyklace odpadů 

jiné využití odpadů, 
například 

energetické využití 

odstranění  
odpadů 
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2.1.2 Předpis č. 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů  

Tato vyhláška je prováděcí vyhláškou k zákonu č. 185/2001 Sb., který je popsán 

výše. Vyhláška stanoví obsah žádosti o udělení pověření k hodnocení nebezpečných 

vlastností odpadů a obsah návrhu na prodloužení platnosti tohoto pověření, obsah školení 

pro hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, kritéria, metody a postup hodnocení 

nebezpečných vlastností odpadů, obsah žádosti o hodnocení nebezpečných vlastností 

odpadů a obsah osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů. Vyhláška je 

účinná od 01. 01. 2002 a byla novelizována předpisem č. 502/2004 Sb., Vyhláška, kterou 

se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 

Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů s účinností od 01. 10. 2004. Novela se 

týká pouze drobných úprav v přílohách 1 a 3 této vyhlášky [6]. 

2.1.3 Předpis č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Tato prováděcí vyhláška zákona č. 185/2001 Sb., s plným názvem „Vyhláška 

Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných 

odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)“ stanovuje 

postup rozdělení odpadu dle jednotlivých kategorií následujících dvou skupin, první je 

Katalog odpadů a je obsažen v příloze 1 vyhlášky, druhou je potom Seznam nebezpečných 

odpadů podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., a je obsažen v příloze 2 

vyhlášky. Oba seznamy jsou pro lepší orientaci zpracovány jako strukturovaný číselník 

rozdělený do tří vzájemně podřízených úrovní. Nebezpečný odpad je potom v Katalogu 

odpadů označen “*“. Vyhláška je účinná od 01. 01. 2002 a byla několikrát novelizována, 

naposledy předpisem č. 374/2008 Sb., Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu 

k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů 

s účinností od 01. 11. 2008 [7]. 
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2.1.4 Předpis č. 383/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva 

životního prostředí o podrobnostech nakládání 

s odpady 

Opět se jedná o prováděcí vyhlášku zákona 185/2001 Sb., která je členěna do 7 částí 

(6 věcných + 1 zrušovací ustanovení). Jednotlivé věcné části upravují následující otázky: 

a) náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, 

odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů a žádosti o souhlas k nakládání s 

nebezpečnými odpady, 

b) technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo 

výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 

evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil, 

c) podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a 

vybranými zařízeními, 

d) obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý 

kalendářní rok, 

e) způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, 

evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení, 

shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech 

odpadů a 

f) plány odpadového hospodářství. 

Vyhláška je účinná od 01. 01. 2002 a byla několikrát novelizována, naposledy 

předpisem č. 61/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o 

podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně 

vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 

341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů s účinností od 01. 04. 2011 [8]. 
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2.1.5 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech) 

Účelem a předmětem tohoto zákona, dle §1, 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. Zákon dále 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. Tento zákon se 

vztahuje na nakládání se všemi obaly, které jsou v ČR uváděny na trh nebo do oběhu, s 

výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při 

námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je ČR vázána a které 

byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů. 

Zákon o obalech stanoví vedle dalších povinností osobám, které uvádí na trh nebo 

do oběhu obaly nebo balené výrobky, povinnost zajistit zpětný odběr těchto obalů nebo 

odpadu z těchto obalů s tím, že autoritativně stanoví tři možné způsoby, jak toho mohou 

dotčené osoby dosáhnout. Uvedený výčet je tedy výčtem konečným a obsahuje jediné tři 

možné způsoby zajištění zpětného odběru: 

a) samostatně organizačně a technicky na vlastní náklady nebo 

b) přenesením těchto povinností na jinou osobu spolu s převedením 

vlastnického práva k obalu, k němuž se tyto povinnosti vztahují, za účelem 

jeho dalšího uvedení do oběhu, jestliže tak smlouva o převedení 

vlastnického práva výslovně stanoví, nebo 

c) uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití 

odpadu z obalů podle tohoto zákona s autorizovanou obalovou společností. 

Jedinou společností, která k dnešnímu dni získala autorizaci MŽP ve smyslu § 17 

tohoto zákona je společnost EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, PSČ 140 21 

Praha 4, IČ 251 34 701 [11]. Rozhodnutí o prodloužení autorizace (s platností do 

31. 12. 2020) tvoří Přílohu č. 6 této práce. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 01. 01. 2002, od té doby byl mnohokrát 

novelizován, naposledy předpisem č. 18/2012 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony 
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v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky s účinností od 01. 01. 2013. 

Zákon č. 185/2001 má vůči zákonu 447/2001 Sb. subsidiární platnost, to tedy znamená, že 

konkrétní zvláštní úprava v zákoně č. 447/2001 Sb. má, co do nakládání s odpady z obalů, 

přednost před obecnými ustanoveními v zákoně 185/2001 Sb. [9]. 

2.1.6 Plán odpadového hospodářství ČR na období 2003-

2014 

Plán odpadového hospodářství ČR stanovuje konkrétní cíle a opatření pro nakládání 

s odpady na území České republiky. Závazná část Plánu odpadového hospodářství byla 

vyhlášena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. a jeho platnost byla původně určena na deset 

let, tedy na roky 2003 – 2013. V roce 2013 byla její platnost prodloužena nařízením vlády 

č. 181/2013 Sb. až do 31. 12. 2014. Cíle stanovené v Plánu odpadového hospodářství 

směřují zejména k podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního 

vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. V Plánu odpadového hospodářství ČR jsou 

zahrnuty cíle pro nakládání s odpady stanovené závaznými předpisy ČR a EU [11]. 

Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství ČR je členěna do následujících 

osmi bodů: 

1. opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností, 

2. zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

3. zásady pro nakládání s vybranými odpady a zařízeními podle části čtvrté 

zákona o odpadech, 

4. zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, 

5. zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů, 

6. podíl recyklovaných odpadů, 

7. podíl odpadů ukládaných na skládky a 

8. maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek [12]. 

 

 



Bc. Martin Drahozal: Využití druhotných surovin z odpadů městyse Štěchovice 

2014 8 

2.1.7 Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o 

místních poplatcích 

Zákon stanovuje, jaké místní poplatky mohou obce v rámci své působnosti vybírat. 

Dle §1 jsou to následující poplatky: 

1. poplatek ze psů, 

2. poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 

3. poplatek za užívání veřejného prostranství, 

4. poplatek ze vstupného, 

5. poplatek z ubytovací kapacity, 

6. poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a 

částí měst, 

7. poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů, 

8. poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu 

vodovodu nebo kanalizace. 

Pro účely této práce je rozhodující poplatek uvedený pod bodem 7, jehož podmínky 

výběru a maximální povolená výše jsou dále stanoveny §10b. Výše poplatku je, po 

poslední novelizaci, rozdělena do dvou částí. První je stanovena v maximální výši 250 Kč 

za každou osobu stanovenou dle §1. Druhá část je stanovena na základě skutečných 

nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního 

odpadu a činí maximálně 750 Kč za každou osobu stanovenou dle §1. 

Tento zákon nabyl účinnosti dne 01. 01. 1991, od té doby byl mnohokrát 

novelizován, naposledy předpisem č. 174/2012 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 

565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 

01. 07. 2012 [13]. 
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2.2 Produkce komunálního odpadu v ČR v letech 2008 - 2012 

Pojem komunální odpad je zakotven v ustanovení § 4 písm. b) zákona o odpadech č. 

185/2001 Sb. jak je uvádím v odstavci 2.1.1 výše. Je to veškerý odpad vznikající na území 

obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání. Ve smyslu uvedeného zákona není původcem 

odpadů občan, nýbrž obec, která odpady předává na místech k tomu určených v rámci 

systému jejího odpadového hospodářství. Obec provádí evidenci komunálních odpadů a 

jemu podobných dle Katalogu odpadů. Pokud není původcem odpadu občan, respektive 

obec, ale jiný subjekt, pak hovoříme o odpadu podobnému komunálnímu odpadu. Tím 

může být odpad ze živnostenských provozoven, průmyslových útvarů, nebo z úřadů. V 

Katalogu odpadů je komunální a jemu podobný odpad zařazen do skupiny 20. 

Z pohledu druhů, lze tuto skupinu dělit následovně: 

1. složky z odděleného sběru: 

 nebezpečné složky, 

 využitelné složky. 

2. ostatní komunální odpady: 

 směsný komunální odpad, 

 odpad z tržišť, 

 uliční smetky, 

 kal ze septiků a žump, 

 odpad z čištění kanalizace, 

 objemný odpad. 

3. odpady ze zahrad a parků: 

 odpady z údržby zeleně, 

 odpady ze hřbitova. 

Komunální odpad se skládá z různorodých druhů odpadů, které souvisí jednak s 

činností občanů obce a také se službami obce. Největší podíl komunálního odpadu tvoří 

odpad z domácností. Za tento odpad lze považovat odpad z denní potřeby domácností nebo 

odpad z činnosti související s úklidem obytných staveb, které lze odkládat do sběrných 

nádob. Složka komunálních odpadů, která zůstává po vytřídění využitelných složek (např. 
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papírů, skla, plastů), objemného odpadu a nebezpečného odpadu, se nazývá směsný 

komunální odpad [14]. 

Využitelné složky odpadu se dělí na odpad k recyklaci pro výrobky podobného či 

stejného charakteru nebo k jinému materiálovému využití a odpad pro výrobu 

alternativního paliva nebo k jinému energetickému využití. Rozdělení recyklovatelných 

složek je uvedeno v tabulce 1, u jednotlivých složek dále uvádím, jaké druhy, případně 

jejich znečištění, jsou přípustné a jaké již nikoli. 

Tabulka 1 – Rozdělení recyklovatelných složek  

Druh odpadu Ano Ne 

papír a lepenka 
papírová lepenka, karton, 
kancelářský papír, noviny, 

časopisy, knihy, sešity, letáky 

papírové sáčky a ubrousky 
znečištěné od potravin, voskovaný 
papír, pauzovací papír, pergamen 

plast 
PET lahve, obalové fólie 
plastové (čiré, barevné, 
strečové, bublinkové) 

kelímky, tvrdé plasty, plastové 
obaly znečištěné chemickými 
látkami, oleji apod., pěnový 

polystyrén 

sklo 
čiré i barevné lahve a nádoby, 
skleněné střepy, tabulové sklo 

sklo s drátěnou vložkou, 
automobilové sklo, keramika, 

porcelán, zrcadla, žárovky 

železný šrot a 
barevné kovy 

veškerý kovový odpad a 
barevné kovy, kovové 

konstrukční prvky a zařízení 

kovy znečištěné chemickými 
látkami, oleji apod., motory, 

čerpadla a jiná zařízení s obsahem 
chladících, mazacích a jiných 

náplní 

dřevo 
palety, dřevěné obaly, dřevěné 

odpady ze stavebnictví jako 
trámy, desky atd. 

kuchyňské desky potažené PVC 
fólií, dřevěné okenní rámy se zbytky 

skla a tmelů, dřevěný odpad 
znečištěný chemickými látkami, 

oleji apod 

oleje 
motorové, převodové, 
teplonosné, mazací, 

hydraulické, řezné apod. 

oleje s obsahem PCB 
(polychlorované bifenyly) 

inertní odpady 
stavební odpady jako cihly, 

beton, vyzdívky, písky, štěrky, 
strusky apod. 

odpady z demolic průmyslových 
objektů znečištěné nebezpečnými 

látkami 

pramen: [14], vlastní zpracování 

 

2.2.1 Celková produkce komunálního odpadu v ČR v letech 

2008 – 2012 

Celkovou míru produkce odpadů v ČR zjišťuje Český statistický úřad, který 

pravidelně vydává, společně s Ministerstvem životního prostředí, periodickou publikaci 

nazývanou „Statistická ročenka životního prostředí České republiky“. Celková produkce 
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komunálního odpadu se v letech 2008 až 2012 pohybovala zhruba v rozmezí 3,17 až 3,36 

milionů tun ročně. Podrobný průběh produkce je uveden v grafu č. 1 [15]. 

 

 

Graf č. 1 - Produkce komunálních odpadů v rámci ČR v letech 2008 až 2012 

pramen: [15], vlastní zpracování 

 

Graf tedy jasně dokládá skokový nárůst produkce komunálního odpadu mezi roky 

2008 a 2009, představující 4,2%, s pozvolným navyšováním až do roku 2011 a opětovné 

skokové snížení, čítajícím 3,7%, v roce 2012. 

 

2.2.2 Produkce odděleně sbíraných složek komunálního 

odpadu v ČR 

Zatím co celková produkce komunálního i jiného odpadu v ČR je Českým 

statistickým úřadem sledována dlouhodobě, na příklad produkce podnikových odpadů již 

od roku 2005, jsou odděleně sbírané složky sledovány pouze od roku 2011. Graf č. 2 tedy 

zobrazuje vývoj v letech 2011 a 2012. 
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Graf č. 2 - Odděleně sbírané složky komunálního odpadu  v rámci ČR v letech 2011 a 2012 

pramen: [15], vlastní zpracování 

 

Výše uvedený graf č. 2 ukazuje, že přes veškerou snahu státní správy o navýšení 

podílu separovaného odpadu, došlo k meziročnímu poklesu v celkovém množství o 7,3 %, 

u papíru o 6,5 %, u skla o 6,2 %, u plastů o 2 %, u kovů dokonce o 23,2 % a u 

nespecifikovaných složek odpadu o 6,4 %. 

Z tohoto pohledu je velká škoda, že Český statistický úřad nesleduje tyto složky 

komunálního odpadu po delší časové období jako ostatní odpady. Nelze tedy z tohoto 

jediného meziročního vývoje určovat celkový trend. V každém případě ale lze tvrdit, že je 

žádoucí aby podíl těchto složek, při stálém snižování celkového množství produkce 

komunálního odpadu, zůstával dlouhodobě na stejné úrovni nebo se v ideálním případě 

zvyšoval. 

Skutečnost tohoto trendu je ale taková, že odděleně sbírané složky komunálního 

odpadu tvořily v roce 2008 14,3 % z celkového množství, v roce 2009 13,9 %, v roce 2010 

15,8 %, v roce 2011 14,4 % a v roce 2012 13,8 %. 
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2.3 Městys Štěchovice 

 

Obrázek 2 – Znak městyse Štěchovice 

pramen: [3] 

Městys Štěchovice se nalézá v okrese Praha-západ v středočeském kraji, cca 29 km 

od centra Prahy a skládá se ze tří obcí Štěchovic, Masečína a Třebenic, na obr. 2 je 

vyobrazen znak městyse. Nadřízeným orgánem městyse je MÚ Černošice, obec 

s rozšířenou působností. Graf č. 3 ukazuje vývoj počtu trvale hlášených obyvatel městyse 

mezi lety 2009 až 2013. Z vývoje je patrný kontinuální nárůst obyvatelstva, tento nárůst je 

především zapříčiněn probíhající výstavbou rodinných domů především v obcích Masečín 

a Třebenice, které mají, díky své poloze, prostor k rozšiřování zastavěné plochy. Od jara 

do podzimu každého roku je třeba dále k trvale hlášeným obyvatelům připočíst cca 3 000 

chatařů, kteří v katastrálním území městyse vlastní přibližně 1 000 rekreačních chat [5]. 

Graf č. 3 - Počet obyvatel městyse Štěchovice v  letech 2009 - 2013 

pramen: [5], vlastní zpracování 
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Veškerá základní vybavenost městyse, OÚ, MŠ, ZŠ, zdravotní středisko, kostel, 

MFC, domov seniorů, lékárna atd., je soustředěna do obce Štěchovice, která se nalézá na 

levém břehu Vltavy na jejím soutoku s říčkou Kocábou. Obcí prochází silnice II třídy číslo 

102, která je spojnicí Prahy a oblíbenými rekreačními oblastmi u slapské a orlické nádrže. 

Městys zaujímá katastrální rozlohu 14,3 km
2
 v členitém terénu. 

Obec Masečín je se Štěchovicemi spojena silnicí III. třídy číslo 1023, se rozkládá na, 

k levému břehu říčky Kocáby, přilehlém, v nadmořské výšce cca 320 m nad mořem. Obec 

Třebenice je rozprostírá nad slapskou přehradou v nadmořské výšce cca 300 m nad mořem, 

se Štěchovicemi ji spojuje silnice II. třídy číslo 102 a silnice III. třídy číslo 1027 a od jejího 

centra je vzdálena (po silnici) 9,3 km. První písemná zmínka o obci Třebenice je uvedena v 

darovací listině z roku 1055, ve které kníže Spytihněv II. daroval Ostrovskému klášteru 

část osady Třebenice (3 chalupy). Konkrétní představu o členitosti městyse si lze učinit při 

pohledu na mapku, která tvoří Přílohu č. 1 této práce. 

2.4 Řešení odpadového hospodářství městysem Štěchovice 

Nakládání s odpady na území městyse se řídí, v současné době platnou, Obecně 

závaznou vyhláškou městyse Štěchovice č. 3/2008 o nakládání s komunálním a se 

stavebním odpadem, která nahradila původní obecně závaznou vyhlášku 1/2001. Vyhláška 

řeší nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem obce a je závazná pro 

všechny fyzické osoby, které mají na území obce trvalé nebo přechodné bydliště a pro 

další osoby, které se na území obce zdržují. Vyhláška ale neupravuje nakládání s odpady 

vzniklými činností právnických osob nebo podnikatelskou činností fyzických osob 

oprávněných podnikat, kompletní znění aktuální vyhláška tvoří Přílohu č. 2 této práce.  

Vyhláška stanovuje, jaké druhy odpadů se v obci sbírají odděleně, jakým způsobem 

k tomuto separovanému sběru dochází a jakým způsobem jednotliví občané mají nakládat 

s ostatními složkami komunálního odpadu. Samostatně je ve vyhlášce řešen způsob 

nakládání se stavebním a demoličním odpadem. Podrobný rozpis jednotlivých složek 

odpadu je řešen v odstavci 2.5 níže. Jelikož nebyla vyhláška od roku 2008 novelizována, 

může se popisovaný skutečný stav nakládání s jednotlivými složkami komunálního 

odpadu, popisovaný níže, od této vyhlášky mírně odlišovat. Například, vyhláška hovoří jen 

o sběru skla, ale ve skutečnosti se v obci již několik let třídí bílé a barevné sklo odděleně. 
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Svoz a likvidace stavebního a demoličního odpadu není městysem řešena. Ve výše 

uvedené vyhlášce je stanoveno, že tento odpad likviduje každý jeho původce na vlastní 

náklady prostřednictvím oprávněných osob. Oprávněnou osobou se myslí právnická nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je oprávněná k nakládání s odpady dle zákona 

o odpadech nebo podle zvláštních předpisů. 

Svoz a likvidace komunálního odpadu městys řeší spoluprací s několika subjekty. 

Svoz a následnou likvidaci kovového odpadu řeší spolek Vltavan Štěchovice, prostředky 

takto získané slouží k zajištění činnosti tohoto spolku. Odvoz a likvidaci odpadu ze 

hřbitova a vzniklého v rámci úklidu obce zajišťuje místní společnost NAVIKA spol. s r.o., 

ič: 470 52 520 (dále jen „Navika“). Svoz a likvidaci tříděného odpadu, směsného 

komunálního odpadu a nebezpečného odpadu zajišťuje společnost RUMPOLD-P s.r.o., 

ič: 617 78 516 se sídlem v Plzni, provozovna Kamenné Žehrovice (díle jen „Rumpold“), 

která je dceřinou společností společnosti RUMPOLD s.r.o. ič: 614 59 364. Tato společnost 

rovněž pronajímá obci nádoby a kontejnery na tříděný odpad a VOK na velkoobjemový 

komunální odpad. Tato problematika je podrobně řešena v kapitole číslo 4. 

Každý rok, na základě Zákona č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních 

poplatcích, je vydána Obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice zastupitelstvem 

městyse o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“), která určuje výši 

poplatku, splatnost, úlevy, sankce apod. 

Odpad podobný komunálnímu odpadu je dle zákona č. 185/2001 Sb. v platném 

znění, veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání a který je uveden jako komunální odpad v 

Katalogu odpadů. Tento odpad rovněž není obecně závaznou vyhláškou řešen, vyhláška 

pouze obsahuje odkaz na §16 zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění. To v praxi 

znamená, že každá právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná podnikat je 

v problematice odpadového hospodářství postavena na roveň městyse a má shodné 

povinnosti nakládání s odpady. Pro to, aby byla zajištěna maximální výtěžnost a 

rentabilnost městysem zajišťovaného svozu komunálního odpadu, uzavírá každá taková 

osoba s městysem „Smlouvu o využití systému pro nakládání s komunálním odpadem 

zavedeného městysem Štěchovice“, která stanoví především konkrétní stanoviště nádob 
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(popelnic případně kontejnerů) na směsný odpad a výši ročního poplatku. V současné době 

je výše poplatku stanovena na 2 400 Kč/rok. Znění Celé smlouvy je uvedeno v Příloze č. 3 

této práce. 

2.5 Druhy odpadů, jejichž sběr a likvidaci zajišťuje městys  

Obecně závaznou vyhláškou č. 3/2008 řeší městys Štěchovice sběr a likvidaci 

odpadů uvedených v tabulce 2 uvedené níže. 

Tabulka 2 – Seznam jednotlivých složek odpadu sbíraných na území městyse  

Druh odpadu Způsob nakládání 

sklo bílé 
ukládání do příslušně označených z pravidla bílých nádob 
(kontejnerů) rozestavených na sběrných místech na území obce 

sklo barevné 
ukládání do příslušně označených z pravidla zelených nádob 
(kontejnerů) rozestavených na sběrných místech na území obce 

plasty 
ukládání do příslušně označených z pravidla žlutých kontejnerů 
rozestavených na sběrných místech na území obce 

papír 
ukládání do příslušně označených z pravidla modrých kontejnerů 
rozestavených na sběrných místech na území obce 

kovy 
sběr se provádí formou svozů, svozy provádí spolek Vltavan 
Štěchovice na předem vyhlášených místech 

nebezpečný odpad sběr se provádí formou svozů minimálně 3x ročně 

kompostovatelný odpad  likvidace se provádí svépomocí 

odpad ze hřbitova 2 kontejnery, likvidaci zajišťuje společnost NAVIKA spol. s r.o. 

vyřazené léky odevzdávají se v nejbližší lékárně 

ostatní složky 
ukládají se do popelnic nebo do kontejnerů rozmístěných na 
sběrných místech na území obce 

pramen: Příloha č. 2, vlastní zpracování  

Za účelem sběru uvedených odpadů jsou na území městyse zřízena sběrná místa, 

jejichž kompletní výčet ke dni 31. 01. 2013, včetně počtů kontejnerů určených na 

jednotlivé odpady, je uveden v Příloze č. 5 této práce. Celkem bylo, k tomuto datu, na 

území městyse rozmístěno 121 kontejnerů. Obrázek č. 3 představuje jedno takové typické 

místo v obci Štěchovice. 

 

Obrázek 3 – sběrné místo v Na Buku 

pramen: foto autora  
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3 NAKLÁDÁNÍ S JEDNOTLIVÝMI DRUHY ODPADŮ  

Městys Štěchovice je zapojen do celostátního systému zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů provozovaného účelově založenou společností EKO-KOM, a.s., pro nějž se 

vžilo označení „systém EKO-KOM“. Do tohoto systému bylo v roce 2012 zapojeno přes 

6 000 obcí [17]. 

Systém EKO-KOM, jak je uvedeno v kapitole 2.1.5, je jediným autorizovaným 

systémem zpětného odběru a využití obalových odpadů v ČR. Systém je financován tzv. 

„Klienty“, tedy osobami, které uvádí na trh nebo do oběhu obaly nebo balené výrobky. 

Klienti uzavírají, na základě § 13 písmeno c) zákona o obalech, se společností EKO-KOM, 

a.s. smlouvu o sdruženém plnění viz Příloha č. 7. Na základě této smlouvy jsou jednotlivý 

klienti povinni platit příspěvky do systému EKO-KOM, které se stanovují na základě jimi 

vykázaného množství a druhu obalů jimi uváděnými na trh. Klienti v tomto výkazu uvádějí 

i množství jimi distribuovaných opakovaně používaných obalů, jelikož i část těchto obalů 

končí v tříděném odpadu. Jednotlivé společnosti dále platí každoročně registrační poplatek 

v systému. Konkrétní jednotkové ceny za různé obaly, nebo přesněji řečeno jejich 

materiálové složení, a výše registračního poplatku, platné od 2. čtvrtletí 2011 jsou uvedeny 

v Příloze č. 8 této práce. Obrázek 4 názorně zobrazuje fungování celého systému. 

 

Obrázek 4 – Fungování systému EKO-KOM 

pramen: [18] 
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Jednotlivé obce, zapojené do systému na základě smlouvy o zajištění zpětného 

odběru a recyklace, potom získávají zpět část finančních prostředků formou odměny za 

provozování systému sběru tříděného komunálního odpadu. 

Dalšími organizacemi získávající prostředky ze systému jsou tzv. Úpravci, tedy 

společnosti provozující jednotlivé třídící linky. Výše odměn náležící zpracovatelům za 

vytřídění jednotlivých druhů odpadů platné od roku 2012 jsou uvedeny v Příloze č. 9. 

Z obrázku č. 4 je patrné, že spol. EKO-KOM, a.s. se nezabývá samotným nakládáním 

s odpady, ale její činnost směřuje k zajištění fungování celého systému a k zajištění 

dostatečného finančního objemu od klientů k jeho financování. 

Jak na výrobku, respektive jeho obalu poznat, že za daný obal byl jeho prodejcem, 

distributorem uhrazen poplatek za budoucí likvidaci obalu? Společnost EKO-KOM, a.s. 

umožňuje svým klientům, na základě uzavřené smlouvy o sdruženém plnění, umístit na své 

obaly, distribuované na území ČR, ochrannou známku ZELENÝ BOD. Jeho aktuální 

podoba je uvedena na obrázku 5 níže. Pokud tedy na obalu zakoupeného výrobku najdete 

toto logo, vhoďte obal do příslušného kontejneru na tříděný odpad, o jeho další využití 

bude postaráno v rámci systému EKO-KOM. 

 

Obrázek 5 – značka ZELENÝ BOD  

pramen: [18] 

 

V následujících bodech této kapitoly podrobně rozeberu nakládání s jednotlivými 

složkami odpadu, jejichž sběr a následné využití nebo likvidaci městys Štěchovice 

zajišťuje. 

Veškeré níže uvedené údaje o druzích a množství jednotlivých druhů odpadů 

vycházejí ze zpracovaných ročních „Hlášení o produkci a nakládání s odpady“ 

zpracovaných městysem Štěchovice v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném 

znění za období 2009 – 20013. 
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3.1 Nebezpečný odpad 

Jak je uvedeno v Příloze č. 2 a tabulce 1 výše, zajišťuje městys Štěchovice sběr 

nebezpečných odpadů formou pořádání pravidelných svozů. Svozy se provádějí minimálně 

3 krát ročně na předem určených stanovištích, termín každého svozu je vyhlášen 

minimálně 14 předem formou hlášení místního rozhlasu, zveřejněním na stránkách 

městyse a vyvěšením na úřední desce. Svozová stanoviště pro jednotlivé obce jsou 

následující: Štěchovice – u Lípy svobody a horního jezu, Třebenice – u obchodu, 

Masečín – náves a u osadní chaty osady Maják. 

Pouze v roce 2009 byla naplněna Obecně závazná vyhláška, co se týče množství 

svozů nebezpečného odpadu ročně, celkem byl proveden 4 krát. V následujících letech 

proběhl vždy jen 2 krát. 

I když je v Příloze č. 2 uvedeno, že nevyužité léky odevzdávají obyvatelé městyse 

v nejbližší lékárně, jsou zahrnuty do této kategorie, jelikož v roce 2010 bylo při svozu 

nebezpečného odpadu odevzdáno celkem 14 kg a v roce 2012 celkem 5 kg léků. Tato 

kapitola tedy obsahuje všechny odpady sbírané na území městyse, které jsou v Katalogu 

odpadů vedeny v kategorii odpadů N (nebezpečné odpady). 

Graf č. 1 uvedený v Příloze č. 13 uvádí celkové množství odevzdaného 

nebezpečného odpadu v letech 2009 – 2013 a graf č. 4 níže uvádí toto množství přepočtené 

na jednoho obyvatele městyse v daném roce. 

 

Graf č. 4 - Množství nebezpečného odpadu přepočtené na jednoho obyvatele městyse  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

1,48 

0,67 

0,79 

1,39 

1,18 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

2009 2010 2011 2012 2013

kg 

roky 



Bc. Martin Drahozal: Využití druhotných surovin z odpadů městyse Štěchovice 

2014 20 

3.2 Ostatní odpady 

Tato kapitola obsahuje všechny odpady sbírané na území městyse, které jsou 

v Katalogu odpadů vedeny v kategorii odpadů O (ostatní odpady). Jde o kategorii odpadů, 

které je možno dále zpracovávat a využívat jako druhotný zdroj surovin (recyklace). 

V roce 2013 byl městys Štěchovice postižen záplavami, z tohoto důvodu bylo 

vyprodukováno o 374,89 tun větší množství směsného komunálního odpadu. Jeho 

shromáždění a následná likvidace byla uhrazena ze zvláštní dotace na krytí povodňových 

škod. Z toho důvodu není toto množství odpadu zahrnuto do celkového přehledu. 

3.2.1 Pneumatiky 

Sběr pneumatik je městysem organizován, oproti ostatním druhům odpadů v této 

kategorii, v rámci svozu nebezpečného odpadu. Městys k tomu vede především 

neexistence sběrného dvora, kam by obyvatelé mohli tento odpad ukládat průběžně. Na 

několika sběrných místech jsou od roku 2009 sice umístěny velkoobjemové kontejnery, ty 

však primárně slouží k odkládání velkoobjemového a směsného komunálního odpadu. 

Odpad z těchto kontejnerů není následně tříděn a je ukládán na skládkách. 

Graf č. 2 uvedený v Příloze č. 13 ukazuje celkové množství odevzdaných pneumatik 

v letech 2009 – 2013, za povšimnutí stojí rok 2009, kdy bylo odevzdáno téměř 5 tun tohoto 

odpadu. Graf č. 5 níže pak představuje toto množství v přepočtu na množství obyvatel 

v jednotlivých letech. 

 

Graf č. 5 - Množství odevzdaných pneumatik přepočtené na jednoho obyvatele městyse  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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Výše uvedené grafy kopírují průběh sběru nebezpečného odpadu, což je důsledek 

společných svozů těchto komodit. 

3.2.2 Plasty a kompozitní obaly 

V této kategorii jsou zahrnuty jak plasty, tak tzv. kompozitní obaly, což jsou obaly 

obsahující další složky např. hliníkové fólie, které se používají jako obaly na džusy, mléko, 

vína atd. Důvodem pro zahrnutí do této kapitoly je to, že je povoleno je vhazovat do 

kontejnerů na plasty, a také jejich mizivé procento v porovnání s plasty. Kompozitní obaly 

(tetrapaky) jsou v této komoditě zastoupeny v jednotkách procent, nejvíce v roce 2010 kdy 

bylo sebráno celkem 732 kg, což představuje 1,6 % z celkového množství plastů. 

Graf č. 3 uvedený v Příloze č. 13 ukazuje celkové množství odevzdaných plastů a 

kompozitních obalů v letech 2009 – 2013, graf č. 6 pak představuje toto množství 

v přepočtu na množství obyvatel v jednotlivých letech. 

 

 

Graf č. 6 - Množství odevzdaných plastů přepočtené na jednoho obyvatele městyse  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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3.2.3 Sklo 

Městys bohužel nedisponuje údaji, kolik ze sebraného množství skla představuje 

sklo čiré a kolik sklo barevné, i když se tyto složky sbírají odděleně. Budu se tedy sklu 

věnovat jako celku. 

Graf č. 4 uvedený v Příloze č. 13 ukazuje celkové množství sebraného skelného 

odpadu v letech 2009 – 2013, graf č. 7 níže pak představuje toto množství v přepočtu na 

množství obyvatel v jednotlivých letech. 

 

Graf č. 7 - Množství odevzdaného skla přepočtené na jednoho obyvatele městyse  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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Dalším důvodem nízké výtěžnosti této komodity může být fakt, že oproti 

kontejnerům na plast je kontejnerů na papír a lepenku k dispozici pouze téměř poloviční 

množství (39 ku 20 kusům). Po jejich naplnění, především v období vánočních svátků 

apod., končí ostatní papírový odpad v kontejnerech na směsný odpad. Osobně toto 

považuji za velký nešvar naší společnosti. 

Graf č. 5 uvedený v Příloze č. 13 ukazuje celkové množství odevzdaného papíru a 

lepenky v letech 2009 – 2013, graf č. 8 níže pak představuje toto množství v přepočtu na 

množství obyvatel v jednotlivých letech. 

 

Graf č. 8 - Množství odevzdaného papíru  a lepenky přepočtené na jednoho obyvatele městyse  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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směsného komunálního odpadu, která by naznačovala, že obyvatelé postupně ztrácejí 

potřebu třídit odpad a raději vše řeší vyhozením jakéhokoli odpadu do popelnice. 

 

Graf č. 9 - Množství odevzdaného směsného komunálního odpadu přepočtené na jednoho obyvatele 

městyse 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Každopádně stojí za povšimnutí fakt vyplývající z grafu č. 9, a to ten, že v roce 2011 

bylo každým obyvatelem městyse vyprodukováno o téměř 130 kg směsného komunálního 

odpadu více než v roce 2009, což představuje nárůst téměř 30%. 

Tento posun si vysvětluji dvěma na sobě závislými příčinami, první je skutečnost, že 

od roku 2010 jsou na území městyse rozmístěny VOK (velkoobjemové kontejnery) na 

směsný a nadměrný komunální odpad. Obyvatelé tedy mohou likvidovat různé složky 

odpadů (např. starý nábytek), které byli do té doby zvyklí likvidovat svépomocí (pálením), 

odložením do těchto kontejnerů. Druhá příčina je dle mého názoru to, že, jak jsem se již 

mnohokrát osobně přesvědčil, využívají obyvatelé městyse a především chataři, tyto VOK 

na likvidaci biologického odpadu, který by v souladu s obecně závaznou vyhláškou měli 

likvidovat kompostováním na svých pozemcích případně pálením. 

V roce 2012 sice došlo k poklesu jak celkového množství, tak množství na jednoho 

obyvatele, ale v roce 2013 se trend obrací a obyvateli je vyprodukováno o téměř 

100 kg/obyvatele více směsného komunálního odpadu oproti roku 2009. Tento trend je 

v přímém rozporu se snahou EU o postupném snižování a v roce 2025 k úplnému zákazu 

skládkování komunálních odpadů jak uvádím v úvodu této práce. 
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3.3 Celková produkce odpadů městysem Štěchovice 

Celková produkce odpadů městyse Štěchovice, je přehledně zpracována v tabulkách 

7 a 8 Přílohy č. 13. Z těchto tabulek vyplývá, že od roku 2009 průběžně klesá podíl 

separovaně sbíraných složek odpadů oproti celkovému množství odpadů a to následovně. 

Podíl plastů a kompozitních odpadů představoval v roce 2009 5,06 %, v roce 2013 již jen 

4,22 %. Podíl skla poklesl z 6,75 % roku 2009 na pouhých 3,38 % v roce 2013, stejně tak 

podíl papíru klesl ze 4,57 % roku 2009 na 2,78 % roku 2013. 

Z výše uvedených tabulek též vyplívá, že, zatím co sběr separovaných složek klesá, 

neustále se zvyšuje podíl směsného odpadu. Zatím co v roce 2009 se směsný odpad podílel 

na celkovém množství komunálních odpadů necelými 83 %, v roce 2013 tento podíl stoupl 

již na 89,17 %. V absolutních číslech to znamená navýšení roční produkce v roce 2013 o 

236 tun oproti roku 2009. 

Celkový podíl separovaně sbíraného odpadu, včetně pneumatik a nebezpečného 

odpadu, v městysi Štěchovice tedy též postupně klesá. Zatímco v roce 2009 představoval 

velmi dobrých 17,22 % z celkového množství odpadů, byl tento podíl v roce 2013 již jen 

necelých 11 %. Porovnáním těchto výsledků s daty grafu č. 2 dojdeme tedy k závěru, že 

městys Štěchovice v tomto ukazateli, vyjma roku 2009, zaostává za celostátním průměrem 

a to od roku 2010 vždy každoročně o přibližně 2 až 3 %. 

3.4 Využití druhotných surovin tříděných v rámci systému 

EKO-KOM 

V této části se zaměřím na způsob využití jednotlivých složek odpadu 

vyprodukovaného na území městyse Štěchovice, jak jsou jednotlivé složky dále využívány 

pro druhotnou výrobu. 

3.4.1 Využití plastů a kompozitních obalů (nápojových 

kartonů) 

Plasty procházejí tříděním na třídících linkách, kde jsou separovány různé složky dle 

požadavků konečných zpracovatelů této druhotné suroviny. Jelikož v městysi Štěchovice 

jsou plasty a kompozitní obaly sbírány do stejného kontejneru, jsou ze směsi odděleny 

právě tyto obaly. Následně jsou ze směsi odděleny jednotlivé složky jako měkké plasty 
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(sáčky, igelitové tašky atd.) a pevné duté plasty (PET lahve, víčka atd.). Toto třídění je 

závislé na požadavcích odběratelů vytříděného odpadu. Jednotlivé vytříděné složky jsou 

následně samostatně lisovány a v tomto stavu uskladněny až do dalšího zpracování, 

respektive odvezení ke zpracování. 

V České republice se využívají dva způsoby zpracování nápojových kartonů. První z 

nich je v papírnách, protože nápojové kartony jsou tvořeny ze 75 % vysoce kvalitními 

papírovými vlákny. Papírny zpracovávají nápojové kartony stejně jako sběrový papír, tedy 

rozmixují jej ve vodní lázni. Papírová vlákna se pak použijí na výrobu nových papírových 

výrobků. Zbylý polyetylén a hliník se použije například jako palivo do cementáren nebo se 

zpracovává na další výrobky. Druhou možností recyklace nápojových kartonů je výroba 

stavebních a izolačních desek. V tomto případě se nápojové kartony rozdrtí, vyperou, usuší 

a pak se při teplotách okolo 200°C lisují do desek. Tyto desky mají mnoho vlastností 

podobných sádrokartonu a mají i podobné využití. V současné době zpracovávají nápojové 

kartony následující zpracovatelé: JIP – Papírny Větřní, a.s. a Flexibuild s.r.o., provoz 

Hrušovany u Brna. 

Podle druhů roztříděné a slisované plasty se až ve dvousetkilových balících odvezou 

z třídící linky ke zpracovatelům, kde se dále drtí, perou a přetvářejí na suroviny pro výrobu 

finálních produktů. Nejběžnějším produktem recyklace plastů je tzv. regranulát, což je 

vstupní surovina pro výrobu nových plastů v podobě malých peciček. Regranulované 

odpadní plasty najdete ve většině nových plastových výrobků. Recyklované plasty mají 

široké použití. Pěnový polystyren se zpracovává do izolačních tvárnic případně lehčeného 

betonu a dalších tepelných izolací. Druhově neroztříděné směsné plasty se zpracovávají 

například na stavební a zahradní prvky jakou jsou ploty, zatravňovací dlažba, protihlukové 

zábrany či zahradní kompostéry. Z vytříděných PET lahví se vyrábějí technická či textilní 

vlákna a z nich pak koberce nebo oděvy případně nové láhve, vázací pásky, apod. Plastové 

sáčky, fólie nebo tašky se převážně regranulují a následně slouží k výrobě nových fólií 

[20]. 

3.4.2 Využití skla 

Sklo, po jeho vytřídění a vyčištění od příměsí na třídících linkách, které je ovšem 

velmi náročné aby nedošlo ke kontaminaci celé tavné dávky, je nejčistší formou druhotné 

suroviny. Používání tříděného skleněného odpadu představuje ve sklárnách obrovské 
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úspory energií a také náhradu primárních surovin. Do vsádky může přijít podle technologie 

60 – 85 % tříděného skla. Střepy, které tvoří součást sklářského kmenu, jsou společně s 

jeho dalšími částmi taveny při teplotách kolem 800-1400°C. Z roztavené hmoty je možné 

vyfouknout nebo odlít nové výrobky. Velkou výhodou recyklace skla je fakt, že ho lze 

recyklovat neomezeně stále dokola [20]. 

Další možností využití vytříděného skla je ve stavebnictví, kde lze krom jiného 

zpracovat na tzv. pěnové sklo REFAGLASS vyráběné společností RECIFA, a.s. Pěnové 

sklo, vyráběné ze stoprocentně recyklovaného skelného odpadu, lze s úspěchem využít 

jako izolační materiál základových desek u novostaveb, ale i, díky své nízké hmotnosti, k 

izolování v rámci přestaveb a rekonstrukcí [21]. 

3.4.3 Využití papíru a lepenky 

Před samotným zpracováním je nutné papír ručně dotřídit podle požadavků 

jednotlivých odběratelů na jednotlivé druhy (noviny, časopisy, karton-lepenka a ostatní 

papír) a také odstranit nežádoucí příměsi (špatně vytříděné odpadky). Takto dotříděný 

papír se pak odváží slisovaný v balících k recyklaci do papíren a dalších zařízení. 

Nejběžnější formou recyklace papíru je jeho opětovná výroba v papírnách. V nich se papír 

nasype do velké nádrže s vodou, kde se rozmixuje na řídkou kaši obsahující papírová 

vlákna. Ta se postupně zbaví nečistot, jako jsou kancelářské sponky, okénka z obálek a 

další nežádoucí příměsi. Výroba papíru pak spočívá v nanášení této směsi na papírenské 

síto, kde se již tvoří tenká vrstvička papíru, dále následuje její lisování. Nejdůležitějším 

procesem je pak sušení papíru, protože při nanášení na síto obsahuje papírovina až 96% 

vody. Papír se dá v průměru recyklovat 5 až 7 krát, každou recyklací se papírenské vlákno 

zkracuje, ve výjimečných případech je možná recyklace až 20x. Další možností recyklace 

papírových odpadů je výroba tepelných izolací a příměsí do stavebních hmot, energetické 

využití, nebo i výroba kompostu a bioplynu. 

Recyklovaný papír je asi nejznámějším recyklovaným materiálem neboť se 

historicky začal sbírat už v 50. letech minulého století – pravdou je, že většina papíru (i 

tam, kde to není uvedeno) je recyklovaná. Z typických recyklovaných výrobků 

každodenního využití můžeme jmenovat toaletní papír, noviny, kancelářský papír a různé 

krabice z lepenky. Ve škole děti píší do recyklovaných sešitů a ve výtvarné výchově s 

papírem také často pracují. Méně známými výrobky jsou pak papírové brikety nebo 
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papírové stavební izolace. Nejméně kvalitním papírem je tzv. nasávaná kartonáž, což jsou 

například obaly od vajíček [20]. 

3.5 Využití ostatních složek odpadů městyse Štěchovice  

V této části se zaměřím na způsob využití jednotlivých složek odpadu 

vyprodukovaného na území městyse Štěchovice, zda jsou ostatní složky dále využívány 

nebo jsou pouze skládkovány na k tomu určených skládkách. Ostatními složkami odpadů 

jsou zde míněny složky, které se netřídí v rámci systému EKO-KOM. Jedná se tedy o 

nebezpečný odpad, pneumatiky a směsný komunální odpad. 

3.5.1 Nebezpečný odpad 

U nebezpečného odpadu nejde v prvé řadě o jeho druhotné využití, jako spíše o jeho 

finální likvidaci. Nebezpečný odpad je buď skládkován na zabezpečených skládkách, nebo 

je spalován ve spalovnách nebezpečného odpadu. Odpad z městyse Štěchovice je 

likvidován ve spalovně AVE Kralupy s.r.o. v Kralupech nad Vltavou. 

3.5.2 Pneumatiky 

Pneumatiky jsou společností Rumpold předávány k dalšímu zpracování 

specializovaným společnostem. Existují tři hlavní způsoby zhodnocení pneumatik - 

protektorování, výroba elektřiny pyrolýzou a recyklace pneumatik drcením na granulát 

nebo prášek. Z pneumatik se recyklací získává pryžový granulát, textil a ocel z výztuh. 

Zejména pryžový granulát se znovu využívá ve velkém množství jako vstupní surovina 

například pro výrobu podlahové krytiny, či tlumicích gumových systémů kolejových 

systémů, ale také pro nespočetné pryžové doplňky na dětských hřištích, při výstavbě a 

zpevňování cest a silnic tzv. gumoasfaltem, na výrobu kanálových mříží a vpustí apod. 

Míra zpětného odběru použitých pneumatik v ČR je neuvěřitelných 65 %. A to 

zejména díky velkým producentům pneumatik (Barum, Continental, Michelin, Pirelli, 

Goodyear, Matador, Bridgestone), kteří ve své prodejní síti a u svých smluvních partnerů 

zajišťují zpětný odběr pneumatik ze zákona. Také systém sběrných míst pneuservisů a 

autoservisů, který provádí odbornou výměnu gum, není nezanedbatelný.  
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3.5.3 Směsný komunální odpad 

Směsný komunální odpad včetně odpadu z VOK vyprodukovaný městysem je 

skládkován a tím pádem je zcela opomenuto jeho možné využití jako potencionálního 

paliva ve spalovnách komunálního odpadu. Proti většímu využití potenciálu směsného 

komunálního odpadu jako paliva hovoří především to, že v ČR jsou k dnešnímu dni 

v provozu pouze 3 kogenerační jednotky spalující čistě komunální odpad. Jedná se o 

ZEVO Malešice, Praha 10 s kapacitou 310 000 t/rok, SAKO Brno s kapacitou 240 000 

t/rok a Termizo Liberec s kapacitou 96 000 t/rok. 

Výhřevnost průměrného směsného komunálního odpadu se pohybuje v rozmezí 7-

15 MJ/kg, což je srovnatelné s výhřevností hnědého uhlí. Konkrétní výše výhřevnosti 

samozřejmě závisí na stupni vytřídění daného odpadu. U standardně vytříděného směsného 

komunálního odpadu lze tedy počítat s výhřevností v rozmezí 7-9 MJ/kg. Jedná se tedy o 

zajímavý zdroj tepelné energie nehledě na to, jeho spálením je podstatně snížen jeho 

objem, až o přibližně 90 %, a tudíž nejsou kladeny tak velké nároky na skládky [19]. 

Problémem při spalování komunálního odpadu jsou samozřejmě úniky nebezpečných látek 

do ovzduší, především CO2, oxidy síry a NOx. V této oblasti však již dnes existuje velké 

množství zkušeností se snižováním těchto škodlivin a jistě to není hlavní překážkou pro 

využití komunálního odpadu jako alternativního paliva. Současně je třeba si uvědomit, že 

na základě usnesení Evropské rady EU doporučuje ukončení veškerého skládkování 

komunálního odpadu do roku 2025. Obdobný zákaz již dnes platí ve Velké Británii, 

Německu, Rakousku a Švýcarsku a dalších zemích. Je tedy kde čerpat zkušenosti. 

V ČR jsou podnikány první kroky, především na poli vývoje spalovacích komor, 

které by byly schopny efektivně pracovat při kapacitě řádově 1 000 t/rok. Za tímto účelem 

TA ČR vyhlásila v roce 2013 veřejnou soutěž o státní podporu v rámci tohoto výzkumu. 
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4 ANALÝZA NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZE ZPRACOVÁNÍ 

A LIKVIDACE ODPADŮ  

V souladu s předpisem č. 410/2009 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky, 

v platném znění, sleduje městys Štěchovice, jako územní samosprávní celek ČR, pohyb 

peněz na účtech (tedy cash flow). Vznik nákladů a jejich zaznamenávání v samostatném 

účetním okruhu (tj. samostatný okruh účtování nákladů a výnosů s konečným vyčíslením 

výsledku hospodaření) se u organizačních složek státu a územních samosprávných celků 

(obcí, krajů) neprovádí, protože výše uvedené organizace v rámci své hlavní činnosti 

neúčtují o nákladech a výnosech a nevyčíslují výsledek hospodaření [16]. 

4.1 Platby klientů do systému EKO-KOM 

Na základě smlouvy o sdruženém plnění jsou jednotliví klienti systému EKO-KOM 

povinni odvádět platby do tohoto systému. Tyto prostředky slouží k vyplácení odměn 

jednotlivým obcím za provozování sběru separovaného odpadu a vyplácení odměn 

úpravcům (společnosti zabývající se dotřiďováním jednotlivých složek) za vykázané 

množství vytříděného odpadu dodaného zpět do výroby jako druhotné suroviny. 

Zde se pokusím odhadnout výši plateb klientů do systému EKO-KOM, vztahujících 

se k sebranému množství tříděných odpadů městyse Štěchovice. 

Rovnice č. 1 – Výpočet plateb klientů na základě sebraného odpadu  

                   [  ] 

P – celková platba; M – celkové množství daného odpadu; podíl – celkový podíl obalů 

v jednotlivých odpadech dle Přílohy č. 10; poplatek – výše poplatku stanovená systémem EKO-KOM za 

jednotlivé druhy obalů 

Rovnice č. 1 představuje jednoduchý vztah mezi sebraným množstvím, obsahem 

obalů v tomto množství a jednotkovou cenou (nebo-li poplatkem). A právě stanovení výše 

poplatku pro tento konkrétní příklad je klíčové. Klienti totiž platí za každou kategorii 

odpadu jiné částky, nejvíce zpoplatněné jsou tzv. „prodejní obaly“, tzv. „skupinové“ a 

„přepravní“ obaly jsou zpoplatněny částkou odpovídající cca 10 % až 20 % poplatku za 

prodejní obaly. Na základě vlastních zkušeností ze skladby jednotlivých odpadů jsem 

stanovil výši poplatku pro plasty a papír následovně: plasty – 90 % z poplatku za prodejní 
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obaly, který je tvořen z 90 % poplatkem za měkké plasty a z 10 % poplatkem za pevné 

duté plasty nad 5 l + 10 % poplatku za plasty ze skupiny „skupinové obaly“; papír – 90 % 

z poplatku za prodejní obaly, který je tvořen ze 70 % poplatku za papír a 30 % vlnitou 

lepenku + 10 % poplatku za vlnitou lepenku ze skupiny „skupinové obaly“. 

 

Graf č. 10 - Odhad výše plateb klientů do systému EKO-KOM za vykázaný odpad městyse 

Štěchovice 

pramen: data poskytnutá městysem + Příloha č. 8 a 10, vlastní zpracování  

Graf č. 10 tedy znázorňuje můj odhad celkových plateb klientů do systému EKO-

KOM na základě sebraného a vykázaného tříděného odpadu městysem Štěchovice. 

4.2 Náklady městyse Štěchovice na odpadové hospodářství  

Městysem Štěchovice mi byly poskytnuty výpisy z jednotlivých faktur v letech 2009 

až 2013, budu tedy vycházet z těchto dat a pracovat s  náklady a výnosy příslušných let. 

Z tohoto důvodu však bude docházet k rozdílu mezi mými výsledky a mezi údaji 

uvedenými v jednotlivých obecně závazných vyhláškách městyse Štěchovice řešících výši 

poplatků za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňován komunálních odpadů, viz např. Příloha č. 4 této práce. Důvodem je to, že 

faktury spadající, dle dne zdanitelného plnění, do měsíce prosince jednoho roku jsou 

fakticky hrazeny v lednu následujícího roku. 

2009 2010 2011 2012 2013

plasty 177 738 186 171 166 470 162 852 163 342

papír 15 775 13 080 15 130 13 025 16 197

sklo 85 581 75 682 86 369 77 811 64 056

kompozitní obaly 1 226 2 831 602 1 467 2 445
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Vzhledem k tomu, že městys Štěchovice je koncovým spotřebitelem služeb a tudíž 

nemá možnost odpočtu DPH, jsou veškeré níže uvedené náklady konečné, tedy i se 

započteným DPH příslušného období. 

4.2.1 Tříděný komunální odpad 

Jak uvádím v kapitole 2.4, zajišťuje svoz a likvidaci tříděného komunálního odpadu 

na území městyse Štěchovice společnost Rumpold, která v rámci svých služeb pronajímá 

městysi, z celkového počtu 91 kontejnerů na tříděný odpad na konci roku 2013, 71 

kontejnerů. V předchozích letech to bylo 59 kontejnerů. Cena pronájmu u kontejnerů 

pořízených před rokem 2005 je stanovena na 100,- Kč/měsíc, u kontejnerů pořízených před 

07/2012 je pronájem 132,- Kč/měsíc a u novějších činí 150,- Kč/měsíc. Kompletní přehled 

je uveden v tabulce 3. Pořizovací cena jednoho kontejneru o objemu 1 100 l činí, dle 

sdělení zástupce společnosti Rumpold, 6 500,- Kč bez DPH a jejich životnost je počítána 5 

let
2
. 

Tabulka 3 – Přehled cen pronájmů a množství kontejnerů  

Cena pronájmu 2009 2010 2011 
do 

07/2012 

od 

07/2012 
2013 

100,- Kč 1 1 1 1 1 1 

132,- Kč 58 58 58 58 38 38 

150,- Kč 0 0 0 0 32 32 

Měsíční náklady 

celkem 
7 756 Kč 7 756 Kč 7 756 Kč 7 756 Kč 9 916 Kč 9 916 Kč 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Odvoz vytříděného papíru a plastů provádí společnost Rumpold 1 x týdně (z 

pravidla každou středu), odvoz vytříděného skla potom 1 x za měsíc. K odvozu tohoto 

tříděného odpadu společnost využívá vůz MAN s nástavbou ZOELLER s řidičem a jedním 

pracovníkem pro obsluhu kontejnerů
3
, foto jednotlivých vozů viz Příloha č. 14 této práce. 

V rámci svozů provádějí zaměstnanci společnosti vizuální kontrolu a následně je 

                                                 
2
 Informace zaměstnance spol. Rumpold 

3
 Informace zaměstnance spol. Rumpold 
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prováděna potřebná údržba nebo opravy, čištění kontejnerů není po dobu jejich životnosti 

v zásadě prováděno. 

Odvoz a likvidaci tříděného odpadu není společností Rumpold fakturována dle 

hmotnosti jednotlivých vyprázdněných kontejnerů, ale dle jejich naplněnosti. To znamená, 

že při každém svozu zaměstnanci firmy odhadují na kolik procent je který kontejner 

naplněn a tento údaj je následně přenesen do fakturace. Množství vyvezeného odpadu je 

stanovováno na kontejner o objemu 1 100 l. Kompletní přehled množství vyvezených 

kontejnerů a nákladů na jejich likvidaci uvádím v tabulce 4. 

Tabulka 4 – Náklady na vyvezení kontejnerů v  jednotlivých letech  

  plast sklo papír 

2009 

počet kontejnerů 1485 306 756 

cena za kus 220,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 

celkem 326 700,- Kč 61 200,- Kč 151 200,- Kč 

2010 

počet kontejnerů 1525 307 721 

cena za kus 220,- Kč 200,- Kč 200,- Kč 

celkem 335 500,- Kč 61 400,- Kč 144 200,- Kč 

2011 

počet kontejnerů 1724 309 868 

cena za kus 200,- Kč 200,- Kč 190,- Kč 

celkem 344 800,- Kč 61 800,- Kč 164 920,- Kč 

2012 

počet kontejnerů 1700 355 803 

cena za kus 193,- Kč 193,- Kč 193,- Kč 

celkem 328 100,- Kč 68 515,- Kč 154 979,- Kč 

2013 

počet kontejnerů 1712 331 789 

cena za kus 193,- Kč 193,- Kč 183,- Kč 

celkem 330 416,- Kč 63 883,- Kč 144 387,- Kč 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Graf č. 8 uvedený v Příloze č. 13 prezentuje celkové roční náklady na jednotlivé 

složky tříděného odpadu, vyplývá z něho, že nejdražší je likvidace plastů, následována je 

likvidací papíru a nejméně finančně náročná je pro městys likvidace skla. 

Za pozornost též stojí graf č. 11, ze kterého vyplývá, že opět nejdražší, z pohledu 

nákladů, je pro městys zbavení se jedné tuny tříděných plastů, cena za tunu se ve 

sledovaném období nijak radikálně nemění a pohybuje se okolo 8 300,- Kč/t. Takto vysoká 

cena je způsobena především pořízením nových kontejnerů za vyšší nájemní sazbu viz 

tabulka 3, což má za následek zvýšení fixních nákladů. 
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Graf č. 11 - Celkové náklady na likvidaci jedné tuny tříděného odpadu v  jednotlivých letech  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Cena za likvidaci tuny papírového odpadu od roku 2009 stoupá, což v přímé 

souvislosti s klesajícím množstvím sebraného odpadu viz graf č. 5 uvedený v Příloze č. 13, 

a i když se podařilo snížit fixní náklady jak za likvidaci jednoho kontejneru, tak za 

pronájmy kontejnerů, má klesající výtěžnost za následek navyšování variabilních nákladů. 

Tedy navyšování ceny za likvidovanou tunu vytříděného papíru. 

Nejlevněji tedy vychází likvidace skleněného odpadu, i když i zde je jistě prostor ke 

zlepšení a to především v množství rozmístěných kontejnerů, opět prostor na snížení 

fixních nákladů, tak v zaplněnosti těchto kontejnerů, tedy možnost snížení variabilní 

složky nákladů. 

4.2.2 Směsný komunální odpad 

Likvidace směsného komunálního odpadu je na území městyse zajišťována dvěma 

společnostmi, největší část opět zajišťuje společnost Rumpold. Likvidaci části odpadů 

čítající kontejnery u hřbitova a odpad vzniklí při úklidu obce zajišťuje společnost Navika 

jak je uvedeno též v kapitole 2.4. 

Společnost Rumpold opět provádí při vývozu směsného komunálního odpadu 

z popelnic jednotlivých občanů přepočet na kontejnery o objemu 1 100 l, za jejichž 

vyvezení si v letech 2009 až 2011 účtovala částku 124,- Kč/kontejner. Od roku 2012 účtuje 

městysi částku 126,- Kč/kontejner. Dále je účtována částka za odstranění odpadů, která 

v letech 2009 až 2011 činila 32 550,- Kč/měsíc jako paušální (tedy fixní) platba. Od roku 

2009 2010 2011 2012 2013

plast 8 392 8 136 8 455 8 323 8 451
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2012 je tato částka stanovena na 33 200,- Kč/měsíc. Od roku 2009 jsou na území městyse 

k dispozici celkem 4 VOK, cena za likvidaci odpadu z jednoho takového kontejneru je 

stanovena na 3 200 Kč. Pořizovací náklady takového kontejneru činí, dle sdělení zástupce 

společnosti Rumpold, 30 000,- Kč bez DPH. Jelikož veškerý směsný komunální odpad a 

odpad z VOK končí na překládací stanici Mníšek pod Brdy nebo na skládce Hořovice 

společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., je poslední součástí nákladů tzv. 

skládkovné, které činí 1 450,- Kč/t. Společnost Rumpold tedy neúčtuje samostatně náklady 

na dopravu, tyto náklady jsou zahrnuty v položce „odstranění odpadu“. Odvoz směsného 

komunálního odpadu společnost provádí 1 x týdně, z pravidla každé úterý v dopoledních 

hodinách. K tomu účelu společnost používá vůz značky Mercedes-Benz s nástavbou 

ZOELLER s řidičem a jedním pracovníkem na obsluhu popelnic a kontejnerů. Pro odvoz 

VOK využívá nákladní vůz MAN s přídavným jeřábem. Vůz obsluhuje pouze jeden 

pracovník. Pořizovací ceny těchto vozů jsou cca 4,5 mil. Kč/vůz
4
, foto jednotlivých vozů 

viz Příloha č. 14 této práce. 

Společnost Navika, oproti společnosti Rumpold, vykazuje své činnosti méně 

přehledně. V roce 2009 udávala na faktuře pouze datum, množství likvidovaného odpadu, 

cenu za tuto likvidaci a celkovou cenu za služby, tedy včetně nákladů na dopravu a 

činnosti s odvozem spojené (naložení, vyložení atd.). Navika odváží odpad na skládku 

odpadů Přibyšice, provozovanou Technickými službami Benešov s.r.o., která je od 

městyse vzdálena 26 km. Z poskytnutých údajů vychází, že v roce 2009 byla na této 

skládce stanovena cena 1 487,- Kč/t odpadu. Společnost Navika si v tomto roce účtovala 

2 272,- Kč za jednu cestu na skládku (tam a zpět). Od roku 2010 je na fakturách uvedena 

samostatně cena za dopravu, v 1. pololetí roku 2010 je účtována cena za dopravu v 

různých výších a to od 3 583,5,- Kč až do 4 723,5,- Kč za jednu cestu. V následných letech 

se cena ustálila na výši 2 293,5,- Kč, od druhé poloviny roku 2013 pak na 2 456,7,- Kč. Pro 

běžné čistící práce v rámci městyse využívá společnost vůz MULTIKAR, k odvozu 

směsného odpadu na skládku Přibyšice využívá vůz IVECO s valníkem. 

Zde je vhodné upozornit na přílohu č. 6 zákona o odpadech, která stanovuje 

minimální sazbu základního poplatku za ukládání odpadů, která od roku 2009 činí, pro 

komunální odpad 500,- Kč/t a pro nebezpečný odpad 1 700,- Kč/t [1]. Oběma společnostmi 

                                                 
4
 Informace zaměstnance spol. Rumpold 
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je ale za skládkování směsného komunálního odpadu účtována částka podstatně vyšší 

dosahující téměř 300% zákonem daného minima. 

Podrobný přehled účtovaných nákladů na jednotlivé činnosti společností Rumpold a 

Navika je uveden v tabulce 5. 

Tabulka 5 – Účtované náklady na likvidaci směsného komunálního odpadu  

 

2009 [Kč] 2010 [Kč] 2011 [Kč] 2012 [Kč] 2013 [Kč] 

Rumpold 

vývoz 294 016,00 626 436,00 805 940,00 725 890,00 823 906,00 

odstranění 
odpadu 

390 600,00 390 600,00 390 600,00 398 400,00 398 400,00 

skládkovné 925 796,00 1 200 281,00 1 407 022,00 1 204 906,50 1 309 857,50 

celkem 1 610 412,00 2 217 317,00 2 603 562,00 2 329 196,50 2 532 163,50 

Navika 

skládkovné 125 553,51 29 694,00 36 056,00 43 334,00 48 064,00 

doprava 57 462,06 57 773,00 43 576,50 36 132,30 42 130,25 

celkem 183 015,57 87 467,00 79 632,50 79 466,30 90 194,25 

celkové náklady 1 793 427,57 2 304 784,00 2 683 194,50 2 408 662,80 2 622 357,75 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Oproti likvidaci tříděného odpadu není v nákladech na likvidaci směsného 

komunálního odpadu zahrnut žádný poplatek za pronájem kontejnerů. To je způsobeno 

jednak tím, že popelnice o objemu 110 l jsou v majetku jednotlivých obyvatel případně FO 

a jednak tím, že na základě dohody se společností Rumpold byly kontejnery o objemu 

1 100 l převedeny do majetku městyse. 

Tabulka 6 uvádí celkové množství směsného komunálního odpadu likvidované 

jednotlivými společnostmi ve sledovaném období. Společnost Navika tedy standardně 

likviduje necelá 4 % celkového objemu směsného komunálního odpadu, krom roku 2009 

kdy likvidovala necelých 9 %. Na toto množství vykazuje odpovídajících cca 3,5 %, 

výjimkou je opět rok 2009, kdy vykázala 10,2 % z celkových nákladů. Důvodem těchto 

zvýšených nákladů, jsou vyšší náklady na dopravu v roce 2009. 

Tabulka 6 – Množství likvidovaného směsného odpadu v  jednotlivých letech  

  2009 [t] 2010 [t] 2011 [t] 2012 [t] 2013 t] 

Rumpold 638,48 827,78 970,36 830,97 903,35 

Navika 62,62 32,18 26,08 30,56 33,88 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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Graf č. 12 zobrazuje výši nákladů na likvidaci jedné tuny směsného komunálního 

odpadu obou společností. Vyplývá z něj, že do roku 2011 měla tyto náklady vyšší 

společnost Navika, od roku 2012 má vyšší náklady společnost Rumpold. 

 

Graf č. 12 - Náklady jednotlivých firem na likvidaci jedné tuny  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

4.2.3 Nebezpečný odpad a pneumatiky 

Svoz a následnou likvidaci nebezpečného odpadu pro městys opět zajišťuje 

společnost Rumpold a to způsobem pravidelných svozů jak je popsáno v kapitole 2.4 výše. 

 

Graf č. 13 - Celkové náklady na svoz nebezpečného odpadu a pneumatik v letech  

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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Městys eviduje náklady na svoz nebezpečného odpadu společně s náklady na svoz 

veškerého dalšího odpadu u příležitosti svozu nebezpečného odpadu organizovaného. Dle 

městysem odevzdávaných hlášenek o produkci a nakládání s odpady se jedná, z kategorie 

ostatního odpadu dle Katalogu odpadu, především o pneumatiky. Tento způsob evidence 

za následek, že nelze jednoznačně přiřadit náklady k jednotlivým druhům odpadů. Grafy č. 

13 a 14 tedy zobrazují celkové náklady potažmo náklady na jeden kilogram nebezpečného 

odpadu a pneumatik dohromady. Vzhledem ke způsobu zajištění svozu těchto odpadů jsou 

náklady na jeden kilogram velmi vysoké. V jednotlivých letech se pohybovaly v rozmezí 

od cca 15 do téměř 24,- Kč/kg, to tedy znamená 15 000 až 24 000,- Kč/t. 

 

Graf č. 14 - Náklady na svoz jednoho kg nebezpečného odpadu a pneumatik 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

4.3 Výnosy městyse Štěchovice z odpadového hospodářství  

Výnosy městyse z provozu shromažďovacího systému komunálního odpadu se 

skládají ze tří složek. Jedná se o platby fyzických osob, které jsou právně dány předpisem 

č. 565/1990 Sb. Zákon České národní rady o místních poplatcích, konkrétní výše je 

upravena aktuální obecně závaznou vyhláškou městyse. Dále se jedná o platby 

právnických osob a podnikatelů na základě individuálních smluv o využívání systému pro 

nakládání s komunálním odpadem. Poslední částí jsou příjmy městyse ze systému EKO-

KOM za provozování systému sběru tříděného odpadu. 
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4.3.1 Fyzické osoby 

Jak je popsáno výše, jsou občané ČR s trvalým bydlištěm na území městyse povinny 

hradit jednorázový roční poplatek stanovený příslušnou obecně závaznou vyhláškou 

městyse. Druhou skupinou poplatníků jsou cizí státní příslušníci, kteří splňují podmínku 

článku 3 písmene a) Přílohy č. 4 této práce. Poslední skupinou poplatníků jsou fyzické 

osoby vlastnící v katastru městyse stavbu pro rekreaci, byt nebo rodinný dům, kde není 

hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. Podrobně viz čl. 3 písmeno b) Přílohy č. 4 této 

práce. 

Obecně závaznými vyhláškami byl poplatek v období 2009 až 2012 stanoven vždy 

na částku 500 Kč a to pro všechny poplatníky jak je uvedeno v čl. 3 Přílohy č. 4 této práce. 

Pro rok 2013 byl poplatek stanoven na částku 800,- Kč, osobám trvale hlášeným na území 

městyse náležela sleva ve výši 200,- Kč. Trvale hlášené osoby tedy byly povinny hradit 

částku á 600,- Kč. Poplatek je možno hradit buď jednorázově, nebo ve dvou splátkách 

s tím, že 50% je splatných vždy k 31. 03. příslušného roku, zbylých 50% potom k 30. 09. 

daného roku. V tabulce 7 jsou uvedeny celkové výnosy městyse hrazené fyzickými 

osobami, radikální nárůst v roce 2013 je dán jednak navyšujícím se počtem trvale 

hlášených osob a především navýšením poplatku, které se projevilo především u chatařů, 

kteří hradí celou částku tedy 800,- Kč za objekt. Při počtu cca 1 000 chat a rekreačních 

objektů v katastru městyse to znamená nárůst minimálně 300 000,- Kč. 

Dle sdělení pracovníků městyse, je platební morálka poplatníků téměř 100%, městys 

využívá všech zákonných možností pro získání oprávněných prostředků, tedy i případných 

exekučních řízení. Takto řešených případů je však velmi málo, maximálně 2 až 3 případy 

ročně, kdy je třeba přistoupit k exekuci. Ostatní dlužníci hradí své závazky nejpozději na 

písemnou výzvu zaslanou městysem. 

 

Tabulka 7 – Množství likvidovaného směsného odpadu v  jednotlivých letech  

 

2009 [Kč] 2010 [Kč] 2011 [Kč] 2012 [Kč] 2013 [Kč] 

fyzické osoby 1 233 882 1 229 945 1 261 540 1 316 170 1 797 335 

právnické osoby, 
podnikatelé 

64 583 135 600 129 360 146 160 147 015 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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4.3.2 Právnické osoby, podnikatelé 

Právnické osoby a podnikatelé se sídlem na území městyse (dále „PO“), na které se 

nevztahuje obecně závazná vyhláška městyse Štěchovice č. 3/2008 viz Příloha č. 2 této 

práce, uzavírají s městysem smlouvu o využití systému pro nakládání s komunálním 

odpadem zavedeného městysem Štěchovice viz Příloha č. 3 této práce. Smlouva je 

uzavírána vždy na dobu určitou, zpravidla na dobu 1 roku. Na základě takto podepsané 

smlouvy jsou PO oprávněny, za poplatek, který v roce 2013 činil 2 400,- Kč/rok a za 

každou jednu popelnici o objemu 110 l, využívat tento systém. 

PO, které s městysem tuto smlouvu nepodepíší, jsou dle zákona původcem odpadu 

vzniklého jejich podnikatelskou činností a jsou zodpovědné za jeho likvidaci v souladu se 

zákonem [1]. 

V tabulce 7 jsou uvedeny celkové platby PO v jednotlivých letech. Obdobně jako u 

fyzických osob i zde je patrný nárůst příjmů městyse, který je způsoben jednak množstvím 

platících PO, jednak měnící se částkou požadovanou městysem. 

4.3.3 Odměny ze systému EKO-KOM 

Společnost EKO-KOM, a.s. zasílá každého ¼ roku na městys přehledový podklad a 

následně platbu na účet městyse. Podklad obsahuje výtěžnost pro výpočet odměny, přesné 

množství odpadů sebraných prostřednictvím veřejné sběrné sítě a jemu odpovídající výši 

odměny a výčet bonusů uplatněných v daném čtvrtletí opět s jejich konkrétní finanční výší. 

Konkrétní přehled takových výkazů je uveden v Příloze č. 11 této práce. Celková odměna 

náležící městysi se vypočte dle následující rovnice č. 2: 

Rovnice č. 2 – Výpočet celkové odměny ze Systému EKO-KOM 

              [  ] 

CO – celková odměna náležící městysi; OZO – odměna za zajištění zpětného odběru; ZO – základní 

odměna; B – bonusy; G – garanční složka odměny 

OZO je paušální odměna závislá na počtu obyvatel dané obce a vypočte se jako 

součin počtu obyvatel městyse k 31. 12. předchozího roku a sazba určená Systémem EKO-

KOM. V minulých letech byla tato sazba ve výši 2,- Kč/obyvatel a rok, pro rok 2014 je 

stanovena ve výši 20,- Kč/obyvatel a rok [18]. 
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ZO se vypočítává z celkového množství vytříděných obalových odpadů a příslušné 

sazby pro jednotlivé komodity. Výše sazby závisí: 

 na velikosti obce podle počtu obyvatel (obce jsou rozděleny do 5 skupin), a to 

do 1 000 obyvatel, 1 001 až 2 000 obyvatel, 2 001 až 10 000 obyvatel, 10 001 až 

80 000 obyvatel a nad 80 000 obyvatel; 

 na výtěžnosti tříděného sběru. Výtěžnost je počítána jako podíl součtu hmotností 

vytříděných komodit papír + plasty + sklo + nápojový karton z komunálního 

odpadu a počtu obyvatel obce. Do výtěžnosti nejsou započítávány vytříděné 

kovové odpady. Pro každou velikostní skupinu obcí jsou stanoveny tři 

výkonnostní hladiny výtěžnosti; 

 na způsobu zajištění sběrového systému – Veřejná sběrná síť (nádobový sběr, 

pytlový sběr organizovaný v rámci systému obce a Ostatní způsoby sběru 

(sběrné dvory, mobilní sběry, výkupny a další způsoby sběru v rámci systému 

obce) [18]. 

B představují motivační část odměny. Umožňují reagovat na vývoj celého 

integrovaného systému nakládání s obalovými a komunálními odpady a vypočte se jako 

součin ZO a  koeficientu bonusové složky (v %). Každý bonus se počítá zvlášť [18]. 

G se uplatňuje pouze v případě vyhlášení garančního režimu pro konkrétní 

komoditu na úroveň obce. Uplatňuje se pouze na odpady, které byly předány dále k využití 

v garančním režimu. Garanční režim je fakultativním nástrojem systému EKO-KOM 

určený ke stabilizaci nakládání s konkrétním druhem obalových odpadů [18]. 

Vzhledem k tomu, že jednotlivé parametry rovnice č. 2, především výkupní ceny 

jednotlivých odpadů, skladba bonusů a jejich ohodnocení, se mění ne jen meziročně ale i 

v průběhu jednotlivých let, uvádím příklady jednotlivých parametrů v Příloze č. 12 této 

práce. 

Tabulka 8 uvádí celkové odměny, tedy se započtenými všemi bonusy, ze systému 

EKO-KOM náležící městysi v jednotlivých letech. Výše ročních odměn přesně 

koresponduje s množstvím sebraného tříděného odpadu, jak je uvedeno v kapitole 3.2 

výše. V letech 2010 a 2011 byla sběr tříděného odpadu velmi úspěšný, v roce 2010 se skla 

sebralo o 15 tun více než v roce 2013, vyšších hodnot dosahoval i sběr papíru a plastů. 

Městys tak měl vyšší příjmy ze základní odměny a jistě měl též nárok na bonusy 
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z efektivity sběru jednotlivých odpadů. V roce 2013 nedosahoval na bonus efektivity za 

sběr skla ani v jednom čtvrtletí jak je patrno z Přílohy č. 11 této práce. 

Tabulka 8 – Celkové odměny ze systému EKO-KOM náležící městysi v jednotlivých letech  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Výše příspěvku [Kč] 397 301 452 168 436 807 378 574 395 342 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Z porovnání dat grafu č. 16 a tabulky 8 výše vyplývá, že klienti systému EKO-KOM 

odváděli v minulých letech do systému podstatně méně prostředků, než městys Štěchovice 

získal na svých odměnách z tohoto systému. Důvod tohoto rozdílu může být, jednak ve 

špatně stanoveném poměru jednotlivých druhů odpadu v sebraném tříděném odpadu viz 

kapitola 4.1 nebo končí větší množství obalů, než je uvedeno v Příloze č. 10 a za které byly 

odvedeny poplatky do systému, ve směsném komunálním odpadu a tedy na skládkách 

nebo ve spalovnách bez dalšího užitku. 

Využití odměn ze systému EKO-KOM, v souladu se smlouvou, je účelově vázáno a 

to na účely související s nakládáním s využitelnými složkami komunálního odpadu 

obsahujícími odpady z obalů, zejména na financování: 

 vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, 

určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru a 

využití odpadů z obalů; 

 poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru a 

využívání odpadů; 

 systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání [18]. 

4.4 Výsledek hospodaření městyse Štěchovice 

Porovnáním grafu č. 16 a dat z tabulky 8 vyplývá, že systém EKO-KOM není 

soběstačný a je do něj třeba přidávat prostředky z rozpočtu městyse, tedy prostředky, které 

byly v rámci rozpočtu původně určeny na jiné oblasti veřejného života obce. V tabulce 9 je 

podrobně rozpracován rok 2013. Dle této tabulky je patrné, že v roce 2013 bylo pro městys 

nejnákladnější, i když za jeho třídění získal největší podíl na odměnách systému EKO-

KOM, zajištění sběru plastů. Tento rozdíl přikládám jednak velkému počtu kontejnerů 

určených na plasty rozmístěných v rámci městyse a jednak sazbě 193,- Kč za vyvezení a 

následnou likvidaci odpadu z jednoho kontejneru bez ohledu na jeho naplnění. 
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Tabulka 9 – Přehled nákladů a výnosů roku 2013 souvisejících se sběrem jednotlivých komodit  

 

náklady [Kč] výnosy [Kč] rozdíl [Kč] 

plasty 374 456,00 254 150,55 -120 305,45 

papír 169 227,00 70 161,47 -99 065,53 

sklo 104 491,00 71 030,24 -33 460,76 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  

Druhým nejnáročnějším odpadem je pro městys papír, který musel v roce 2013 

dotovat částkou téměř 100 000,- Kč. Zde spatřuji problém především v nízké výtěžnosti 

systému a jeho nižší výkupní cenou, která od 2. Q roku 2013 byla oproti plastům téměř 

poloviční. Nejméně dotovaným tříděným odpadem je potom sklo, které bylo dotováno 

částkou 33 461,- Kč. I v tomto případě se na nutnosti dotovat podepsala především nízká 

výtěžnost a nízká výkopní cena. 

Z celkového přehledu výnosů a nákladů uvedeného v tabulce 10 níže je patrné, že 

náklady na svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, dle kterých se počítá výše 

ročního poplatku pro poplatníky městyse, jsou od roku 2010 na obdobné hladině cca 2,6 

mil. Kč/rok. Celkové náklady na svoz a likvidaci tříděného odpadu se od roku 2009 zvolna 

stoupají, jedinou výjimkou je rok 2012. Nicméně v roce 2013 dosáhly tyto náklady 

maximální úrovně. Náklady na nebezpečný odpad a pneumatiky jsou opět meziročně 

kolísající, především jsou závislé na množství sebraných pneumatik, které tvoří hlavní část 

odpadu v této kategorii. 

Tabulka 10 – Celkové hospodaření městyse v příslušných letech  

Náklady 

 
2009 [Kč] 2010 [Kč] 2011 [Kč] 2012 [Kč] 2013 [Kč] 

nebezpečný odpad 
a pneumatiky 

104 852 61 448 59 294 81 017 74 837 

tříděný odpad 632 172 634 172 664 592 647 436 668 478 

směsný komunální 
odpad 

1 793 428 2 304 784 2 683 195 2 408 663 2 622 358 

celkem 2 530 452 3 000 404 3 407 081 3 137 116 3 365 673 

Výnosy 

fyzické osoby 1 233 882 1 229 945 1 261 540 1 316 170 1 797 335 

PO, podnikatelé 64 583 135 600 129 360 146 160 147 015 

EKO-KOM 397 301 452 168 436 807 378 574 395 342 

celkem 1 695 766 1 817 713 1 827 707 1 840 904 2 339 692 

Výsledek hospodaření 

 
-834 686 -1 182 691 -1 579 374 -1 296 212 -1 025 980 

pramen: data poskytnutá městysem, vlastní zpracování  
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Při meziročním porovnání jednotlivých výnosů je patrné, že výnosy ze systému 

EKO-KOM, po dosažení maxima v roce 2010 stále klesají, k mírnému zlepšení došlo 

v roce 2013, ale až další roky ukáží, jedná-li se o změnu trendu či pouze o náhodný jev. 

Klesající výnosy ze systému EKO-KOM jsou v přímé vazbě na klesající množství 

separovaného odpadu. Zbylé výnosy, tedy platby fyzických osob, PO a podnikatelů naopak 

meziročně stoupají, což odpovídá nárůstu obyvatel uvedenému v grafu č. 3 a zvyšujícímu 

se poplatku, který momentálně činní 800,- Kč/rok na osobu, trvale hlášeným obyvatelům 

náleží sleva 200,- Kč z této částky, do rozpočtu obce tedy přispívají částkou 600,- Kč/rok. 

Vyšší výnosy z plateb PO a podnikatelů jsou jednak dány zvyšujícím se počtem OSVČ a 

jednak stoupající výší smluvní ceny za využívání veřejného systému nakládání s odpady. 
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5 NÁVRHY NA ZLEPŠENÍ, DOPORUČENÍ  

V této kapitole navrhuji několik možných vylepšení systému sběru a třídění 

komunálního odpadu v městysi. Mé názory a návrhy jsou založeny jednak na závěrech 

uvedených výše a jednak na vlastním pozorování fungování tohoto systému z pozice 

obyvatele městyse. Jsem přesvědčen, že tři níže uvedená doporučení by vedla jednak ke 

snížení finanční náročnosti celého systému a též ke zkvalitnění poskytovaných služeb 

městysem obyvatelům. 

5.1 Zřízení sběrného dvoru 

Jako první zlepšení fungování vidím zřízení sběrného dvora v obci Štěchovice. Jako 

vhodný navrhuji využít prostory bývalé sběrny, parcelní číslo 355/9 katastrální území 

Štěchovice u Prahy v majetku městyse Štěchovice. Jak uvádím, prostor byl v minulosti, do 

počátku 90 let minulého století, používán jako sběrna, obyvatelé by si rychle navykli tento 

prostor opětovně využívat. Zřízením sběrného dvora by se radikálně snížily náklady na 

sběr a odstranění nebezpečného odpadu, byl by centrálně řízen i sběr elektro odpadu, který 

momentálně povětšinou končí buď, v lepším případě, rovnou u klubovny spolku Vltavan, 

v horším případě je ponechán svému osudu na sběrných místech určených pro tříděný 

odpad. V krajním případě, ale bohužel ne ojediněle, ve VOK ze kterých jsou následně 

vytahovány pracovníky městyse, případně členy spolku Vltavan, nezřídka však končí na 

skládce komunálního odpadu. Současně by bylo vhodné v rámci tohoto dvora zřídit i 

prostor pro likvidaci biologicky odbouratelného odpadu, více k tomuto tématu viz kap. 5.2, 

dále k odkládání elektro odpadu a velkoobjemového odpadu. Současně doporučuji zrušení 

stání VOK a jejich přemístění na tento dvůr. 

Zřízení sběrného dvora by samozřejmě představovalo i jisté finanční nároky, zde 

doporučuji navázat úzkou spolupráci se sousední obcí Hradištko pod Medníkem, která 

obdobnou výstavbu nového sběrného dvora řešila v roce 2013. Obec sice disponovala 

starým sběrným dvorem, ale v rámci připravovaných církevních restitucí jej byla nucena 

opustit a vybudovat sběrný dvůr nový. Na tento dvůr získala dotaci ve výši 10 000 000,- 

Kč z fondů MŽP. Jsem tedy přesvědčen, že městys Štěchovice by měl postupovat obdobně 

a o dotaci též požádat. 
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5.2 Důsledné dodržování kompostování biologického odpadu 

na pozemku původce 

Městys by měl po svých občanech důrazně požadovat dodržování své vyhlášky č. 

3/2008 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem, především část týkající se 

nakládání s biologickým odpadem. 

Jak uvádím v předchozích kapitolách, vhazují obyvatelé do kontejnerů na směsný 

komunální odpad velké množství kompostovatelného odpadu, především posekané trávy a 

shrabaného listí ze svých zahrad. Zvláště u VOK je tento nešvar markantní. Tímto 

způsobem jsou navyšovány náklady jednak na likvidaci, jedno vyvezení VKO stojí městys 

3 200,- Kč plus skládkovné ve výši 1 450,- Kč/t. Za jeden VOK naplněný 

kompostovatelným odpadem tedy městys zaplatí cca 5 400,- Kč což z pohledu rozpočtu 

obce této velikosti není malá částka vynaložená zcela zbytečně. 

Toto doporučení přímo souvisí s předchozím doporučením na zřízení sběrného 

dvora, jehož součástí by mohl být i prostor pro ukládání tohoto kompostovatelného 

odpadu. K tomuto účelu navrhovaná parcela č. 355/9 je z tohoto pohledu též vhodná, neb 

se nalézá v blízkosti fotbalového areálu a po dohodě s TJ Štěchovice by se tento odpad 

mohl skládkovat a kompostovat ve stejných místech jako tráva z fotbalových hřišť. 

5.3 Tlak na snížení skládkovaného směsného komunálního 

odpadu 

Myslím si, že snaha o snížení skládkování a tím většího využití komunálního 

odpadu by měla vzejít především od jejich původců, v tomto případě tedy od městyse a 

ještě lépe od samotných občanů. Domnívám se, že pouze tak se lze plynule připravit na 

budoucí stav po roce 2025, kdy by mělo dojít k zákazu veškerého skládkování. 

První cestou je samozřejmě větší separace komunálního odpadu v systému EKO-

KOM o čemž je celá tato práce. Ale je třeba nezapomínat na to, že vždy zbude nějaká část 

odpadu, kterou již nelze využít nebo jej její separace příliš nákladná a tudíž nerentabilní, 

dostáváme se tedy k oné klasické Nerudově otázce „Kam s ním?“. Jedinou logickou 

odpovědí, po ukončení skládkování, je do spalovny, kde odpad poslouží minimálně 

k výrobě tepla v lepším případě ke kogenerační výrobě tepla a elektrické energie. 
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Doporučuji městysi již dnes se zamyslet nad budoucím stavem a nečekat pouze na 

to, že někdo otázku vyřeší sám nebo že výše uvedený zákaz skládkování nebude uveden 

v život. Cestou pro spalovny na český venkov nejsou velké až megalomanské projekty 

typu „Malešická spalovna“ s roční kapacitou odpadu v řádech stovek tisíc tun, ale naopak 

malé jednotky sloužící k využití odpadu ze svého nejbližšího okolí. Chápu, že se jistě 

objeví mnoho hlasů proti jakékoli formě spaloven, ale je otázkou do jaké míry jsou tyto 

hlasy seznámeny s budoucím stavem, co se skládkování týče. 

V tuto chvíli vidím právě vhodný okamžik pro zahájení debat se širší veřejností a 

zahájení vysvětlování budoucích potřeb. Dále by bylo vhodné budoucí situaci řešit se 

zástupci okolních obcí a, v rámci řekněme nějaké formy sdružení, začít hledat vhodné 

lokality pro výstavbu malých spaloven s kapacitou řádově prvních tisíců tun ročně. 

5.4 Úprava smluvního vztahu se společností Rumpold -P s.r.o. 

Též doporučuji zamyslet se nad současnou podobou smluvního vztahu městyse se 

svozovou společností. Především náklady za pronájem jednotlivých kontejnerů, při 

počítání životnosti takového kontejneru 5 let a jeho minimální náročnosti na údržbu, jsou 

vysoké. Počítáme-li kontejner s pronájmem 150,- Kč/měsíc, zaplatí městys za dobu jeho 

životnosti rovných 9 000,- Kč. Kontejner s pronájmem 132,- Kč/měsíc potom představuje 

náklad ve výši 7 920,- Kč. Pokud by společnost Rumpold-P s.r.o. na snížení především 

těchto cen nepřistoupila, doporučuji městysi pořídit kontejnery z vlastních prostředků. 

Nový plastový kontejner o objemu 1 100 l lze dle internetových nabídek prodejců 

pořídit za 6 149,- Kč včetně DPH, v případě akcí i levněji. Další slevy by bylo jistě možno 

dosáhnout při jednorázovém zakoupení většího množství. Ve výsledku by tedy i tato 

změna měla, přes zvýšené náklady jednoho období v závislosti na počtu pořízených 

kontejnerů, v dlouhodobém pohledu pozitivní vliv na rozpočet městyse. 

5.5 Úprava vyhlášky 

Jako poslední návrh předkládám doporučení na aktualizaci obecně závazné vyhlášky 

číslo 3/2008. Do nové verze zahrnout především fakt, že skleněný odpad se sbírá odděleně 

(čiré a barevné sklo) a že prošlé léky je možné odevzdávat v lékárně v obci Štěchovice. 
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6 ZÁVĚR 

Rozborem systému nakládání s komunálním odpadem zavedeným v městysi 

Štěchovice jsem došel k závěru, že obci se vyplatí zapojení do systému EKO-KOM jehož 

fungování je popsáno v kapitole 3, nicméně celkové nakládání s odpady (ať již směsnými 

nebo tříděnými) je pro městys ztrátovou záležitostí a to i přes fakt, že poplatky za svoz 

komunálního odpadu jsou pro obyvatele a ostatní poplatníky na horní hranici zákonem 

stanoveného maxima. Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích povoluje roční 

maximální výši poplatku 1 000,- Kč/obyvatele, městys tento poplatek v posledních letech 

stanovuje ve výši 800,- Kč/obyvatele. Bylo by tedy vhodné, aby se obecní zastupitelé 

městyse Štěchovice zamysleli nad celým fungováním systému a snažili se o jeho 

optimalizaci jak z pohledu nákladů, tak z pohledu vstřícnosti k obyvatelům. 

Nejnákladnější částí odpadového hospodářství městyse je doprava směsného 

komunálního odpadu na jednotlivé skládky komunálního odpadu, které se od městyse 

nalézají ve vzdálenosti 30 a více kilometrů, k těmto nákladům na dopravu je třeba přičíst 

skládkovné ve výši minimálně 1 450,- Kč/t. Vyvážení odpadu, který ale do směsného 

komunálního odpadu nepatří, je tedy velmi drahou záležitostí. Z tohoto důvodu navrhuji, 

jako základní řešení situace, zřízení sběrného dvora viz kapitola 5.1 výše. Jako vzor a 

studnici zkušeností s tímto systémem odpadového hospodářství v obci doporučuji navázání 

spolupráce se sousední obcí Hradištko pod Medníkem, kde sběrný dvůr funguje již řadu let 

a v loňském roce byl vybudován sběrný dvůr nový. 

Smyslem má práce bylo jednak zprůhlednit fungování systému nakládání s odpady 

v městysi Štěchovice, tak předložení návodu a doporučení ke zlepšení jak zastupitelstvu 

samotného městyse, ale i ostatním obcím obdobné velikosti a členitosti potýkajících se 

s obdobnými problémy. Do jaké míry se mi tento záměr podařil, nechám na zhodnocení 

jednotlivých čtenářů. Doufám, že alespoň některá doporučení a závěry z této práce 

pomohou ke zlepšení fungování nakládání s odpady alespoň v městysi Štěchovice. 
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