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1. Úvod 

 Odpadem rozumíme to, co vzniká při úpravě surovin, výroby zboží, jeho užívání a 

nakonec se stává odpadem výrobek sám. Odpad tedy vzniká v každé fázi výrobního cyklu. 

S odpady se setkáváme takřka denně. Do konce 19. století se otázka co s odpady výrazně 

neřešila, jelikož odpady byly přírodního složení a jejich samovolný rozklad neznečišťoval 

příliš životní prostředí. V současné době však člověk spotřebovává daleko větší množství 

výrobků a služeb, při nichž odpady vznikají, a jejich složení dávno není už jen přírodního 

charakteru. Nevhodné zacházení s těmito odpady poté poškozuje ve velké míře životní 

prostředí. Aby k tomuto poškození docházelo co nejméně, byl vytvořen systém zabývající 

se odpady. Tento systém se nazývá odpadové hospodářství. Jeho činnost je zaměřena na 

předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou 

odpady trvale uloženy. 

 Odpadové hospodářství je rozvíjejícím se oborem, který prochází změnami. Je však 

nutno si uvědomit, že člověk je jeho součástí a svým chováním může přispět k fungujícímu 

systému v rámci nakládání s odpady. Jen dobře fungující systém přispěje k udržitelnému 

rozvoji, který umožní současným i budoucím generacím zachovat možnost uspokojit jejich 

základní životní potřeby, aniž by se přitom snižovala rozmanitost přírody a zůstala tak 

zachována přirozená funkce ekosystému (MŽP, 2013). 

 Diplomová práce je tedy zaměřena na odpadové hospodářství, konkrétně pak v obci 

Ostravice. Tato obec byla vybrána především pro její polohu a atraktivnost a také proto, že 

současný systém nakládání s odpady ne zcela odpovídá potenciálu a možnostem, které by 

obec mohla využít v rámci odpadového hospodářství. 

 Cílem této práce je odhalit a zhodnotit současnou situaci nakládání s odpady v obci 

Ostravice a poté navrhnout konkrétní možnosti zlepšení v rámci systému nakládání s 

odpady v této obci. 

 Práce je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodní kapitole následuje druhá kapitola, která 

představuje teoretickou část. Její první podkapitola je zaměřena na legislativní východiska 

nakládání s odpady. V další podkapitole druhé kapitoly jsou definovány základní pojmy 

související s odpady. Součástí kapitoly je také podkapitola zabývající se nakládání s 

odpady, konkrétně jednotlivými metodami nakládání s odpady na základě hierarchie, která 

vychází z legislativy na úrovni EU. V předposlední podkapitole je charakterizováno 

odpadové hospodářství na úrovni Evropské unie a České republiky. Poslední podkapitola 

je věnována udržitelného rozvoji, s nímž odpadového hospodářství souvisí. 
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 Třetí kapitola představuje praktickou část práce. Kapitola začíná popisem obce 

Ostravice. Poté následuje podkapitola zaměřená na charakteristiku odpadového 

hospodářství v obci. Tato podkapitola obsahuje analýzu odpadového hospodářství 

založenou na datech týkající se odpadu v obci. Součástí třetí kapitoly je také podkapitola 

zaměřená na ekonomickou situaci v rámci nakládání s odpady. V této podkapitole jsou 

analyzovány odměny obce Ostravice za odpady od firmy Eko-Kom, a dále příjmy a výdaje 

obce v rámci nakládání s odpady. V další části kapitoly je pomoci průzkumu a 

dotazníkového šetření nastíněna situace hlavních aktérů v oblasti nakládání s odpady. 

Závěr kapitoly je věnován SWOT analýze, která shrnuje základní aspekty odpadového 

hospodářství v obci Ostravice, jako jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.  

 Čtvrtá kapitola obsahuje rozbor a syntézu možností nakládání s odpady na úrovni obce s 

konkrétními příklady. Vybrané způsoby nakládání s odpady jsou v souladu s legislativou 

na úrovni EU a České republiky. Z daných možností jsou vybrány pro obec Ostravice ty, 

které přispějí ke zlepšení systému nakládání s odpady a zároveň ke zlepšení stavu 

životního prostředí. 

 Poslední kapitolu představuje Závěr. V něm jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a 

výsledky této práce.  
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2. Východiska pro nakládání s odpady v Evropské unii a České republice 

 V současné době člověk žijící v Evropě spotřebuje 16 tun materiálu na osobu za rok. Z 

tohoto materiálu poté člověk vyprodukuje 6 tun odpadu. Přestože se management Evropské 

unie (dále jen EU) v oblasti nakládání s odpady stále zlepšuje, ztrácí současná evropská 

ekonomika značné množství potenciálních ,,druhotných surovin", jako jsou kovy, dřevo, 

sklo, papír a plasty (Fiedor, 2012). V roce 2010 se v EU vyprodukovalo celkem 2,5 

miliardy tun odpadu. Z tohoto celkového množství odpadů je pouze 36 % recyklováno (viz 

Příloha 2), zbytek odpadu je ukládán na skládku nebo energeticky využit (Eurostat, 2014). 

Začlenění odpadů jako zdroje surovin, je jedním z klíčů kruhové ekonomiky. Cíle a úkoly 

stanovené v legislativě na úrovni EU jsou klíčové pro nakládání s odpady. Tyto úkoly mají 

stimulovat inovace v recyklaci, omezit používání skládkování, a vytvořit pobídky ke 

změně chování spotřebitelů.  

 

2.1 Legislativa odpadového hospodářství  

 Pro nalezení vhodného způsobu nakládání s odpadem je nezbytné dodržovat řadu 

zákonných norem, vyhlášek i metodických pokynů. Je třeba zdůraznit význam 

legislativního zázemí v oblasti nakládání s odpady, které bylo vytvořeno v rámci EU, a z 

nichž také členské státy vychází.  

 Česká republika se při vstupu do EU zavázala k plnění určitých závazků v oblasti 

životního prostředí, které úzce souvisí s odpadovým hospodářstvím. Již při přípravě vstupu 

musela ČR implementovat právní předpisy EU do českého právního řádu.  

 

2.1.1. Legislativní východiska nakládání s odpady v EU 

 První Rámcová směrnice byla přijata Evropským společenstvím v roce 1975. Jedná se o 

Rámcovou směrnici o odpadech 75/442/98 ES (dále jen Rámcová směrnice). Avšak 

postupem času tato Rámcová směrnice přestala odpovídat soudobým potřebám společnosti, 

především pak technickému pokroku a právnímu vnímání systému nakládání s odpady, a 

proto byla několikrát novelizována. Poslední platnou směrnici zabývající se odpady přijal 

Evropský parlament společně s Radou, novou Směrnici Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 98/2008 o odpadech a zrušení některých směrnic (dále jen Směrnice o odpadech). 

Ve Směrnici o odpadech je uvedeno, že prvním cílem jakékoli odpadové politiky by měla 

být minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání s nimi na lidské 

zdraví a životní prostředí (Žatecká, 2013). Odpadová politika by podle Směrnice měla 

rovněž usilovat o omezení používání zdrojů a upřednostňovat praktické uplatňování 
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hierarchie odpadů. Celé znění této Směrnice o odpadech bylo uveřejněno v Úředním 

věstníku EU. 

 Jedním z cílů Směrnice o odpadech je do roku 2020 recyklovat až 50% hmotnosti 

odpadu z domácnosti, jako jsou například papír, sklo, plasty a kovy. Do daného roku má 

být také recyklován nebezpečný odpad ze stavebnických činností a demolic, a to ve výši 

70% hmotnosti. Touto Směrnicí o odpadech zavedla EU také cíle pro opětovné využití 

odpadů, které mají být naplněny do roku 2020. Dále také Směrnice o odpadech ukládá 

členským státům povinnost vypracovat programy pro předcházení vzniku odpadů. V roce 

2015 Komise EU přezkoumá tato opatření a cíle a zváží stanovení dalších cílů pro jiné 

druhy odpadů. Členské státy jsou povinny každé tři roky informovat Komisi o pokroku 

ohledně plnění cílů.  

 Důležitou roli ve Směrnici o odpadech plní článek číslo 4, který definuje hierarchii 

způsobu nakládání s odpady. Hierarchie vymezuje priority nakládání s odpady, postupuje 

od nejvyšší po nejnižší prioritu. Tato hierarchie je zobrazena na Obrázku 2.1., její 

jednotlivé části budou rozepsány v podkapitole č. 2.3.  
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Zdroj: Úřední věstník Evropské unie, vlastní zpracování 

 

 Ze Směrnice o odpadech vyplynula povinnost pro členské státy do pěti let po vstupu 

této Směrnice v platnost vytvořit plány pro předcházení vzniku odpadů. Kompromisní text 

Směrnice o odpadech obsahuje také článek o prevenci vzniku odpadů, avšak neuvádí žádné 

konkrétní plány, jako je tomu například u recyklace. 

 

2.1.2. Zákon o odpadech v České republice 

 V České republice byl přijat první zákon o odpadech až v roce 1991
1
. Před tímto rokem 

nebylo nakládání s odpady na legislativní úrovni nijak kontrolováno, ani řízeno a s 

výjimkou tzv. druhotných surovin nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem (Fiedor, 

2012). Nejnovějším platným zákonem je Zákon č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o 

změně některých dalších zákonů (dále jen Zákon o odpadech). Zákon o odpadech je 

rozdělen do 16 částí včetně příloh. Stejně jako Směrnice o odpadech, i tento Zákon o 

odpadech klade důraz na předcházení vzniku odpadů. Taktéž stanovuje hierarchii 

nakládání s odpady a prosazuje principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při 

nakládání s nimi. Zákon o odpadech definuje pojmy jako odpad, nebezpečný odpad, 

komunální odpad, využívání odpadů, úprava odpadů, zneškodňování odpadů, skládka 

odpadů a jiné. 

 Zákon o odpadech zapracovává příslušné předpisy EU a upravuje pravidla pro 

předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování zásad ochrany životního 

                                                 
1
238/1991 Sb. Zákon o odpadech přijat dne 22. 5. 1991, nabyl účinnosti 1. 8. 1991, zrušen dnem 1. 1. 1998. 

Obrázek 2.1. Hierarchie s nakládání s odpady dle Směrnice o odpadech 
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prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.
2
 Dále upravuje práva a 

povinnosti osob, a působnost orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

 Zákon o odpadech definuje pojem původce odpadů, kterým je právnická osoba (dále jen 

PO), pokud při její činnosti vzniká odpad, nebo fyzická osoba (dále jen FO) oprávněna 

k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad. Pro komunální odpad, 

vznikající na území obce, který má původ v činnosti fyzických osob a na nějž se nevztahují 

povinnosti původce, se za původce považuje obec (Sbírka zákonů České republiky, 2013).  

 Na základě Zákona o odpadech byla přijata řada právních předpisů, převážně typu 

vyhlášek, a dále byly zpracovány významné koncepční dokumenty jako například Plán 

odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH ČR). 

 Nejaktuálnější novela zákona o odpadech (dále jen novela) byla schválena v únoru roku 

2013 a přinesla nové či naopak zrušila povinnosti pro původce odpadů. Například se jedná 

o zrušení povinností původců odpadů (kromě obcí) zpracovávat Plán odpadového 

hospodářství. Mezi hlavní změny patří také změny v oblasti zařazování odpadů podle 

kategorií v §6 tohoto Zákona o odpadech. Novela o odpadech zrušila omezení počtu 

původců, oprávněných osob a provozoven, které mohli vykonávat funkci odpadového 

hospodáře. Novela uvádí také změny v oblasti zpětného odběru pneumatik, v oblasti 

autovraků, kontroly příhraniční přepravy a jiné. Tato Novela je obecně nazývána jako 

Ekoauditová. Novela zákona o odpadech nabyla účinnosti dne 1. října 2013.  

 

2.1.3. Nástroje environmentální ekonomiky 

 Environmentální nástroje patří mezi formalizované prostředky, jež jsou používány k 

dosahování vytyčených cílů v oblasti ochrany životního prostředí. Tyto nástroje mají 

podobu konkrétních metod nebo postupů, které subjekty používají nebo jsou jen jimi 

ovlivněny s cílem změnit činnosti nebo chování tak, aby jejich aktivity měly co nejnižší 

negativní dopad na životní prostředí nebo se tyto dopady alespoň snižovaly (Cenia, 2012). 

 Na podporu a prosazování strategie odpadového hospodářství jsou využívány 

environmentální nástroje, které lze rozdělit na ekonomické a administrativní (normativní) 

(Juchelková, 2005). 

 Princip administrativních nástrojů je založen na donucovací pravomoci orgánů státní 

správy, které prostřednictvím těchto nástrojů přímo ovlivňují chování znečišťovatelů Mají 

tedy formu příkazů a zákazů. Tento typ nástrojů zahrnuje především politické nástroje, 

                                                 
2
 Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.  
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zákonné a technické normy a koncepční materiály (Cenia, 2013). Nejdůležitější 

administrativní nástroje používané v České republice a Evropské unii jsou zobrazeny 

v Tabulce 2.1. 

 

Tabulka 2.1. Přehled zákonů, směrnic a nařízení v ČR a EU týkající se OH 

Evropská Unie 

Směrnice Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 ze dne 19. 

listopadu 2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic 

Směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů 

Česká republika 

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

Č. 477/2001 Sb., Zákon o obalech a o změně některých zákonů – úplné znění 

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

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 

podrobnostech nakládání s odpady 

341/2008 Sb., Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s 

biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky 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 

(vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady) 

374/2008 Sb., Vyhláška č. 374/2008 Sb., 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 

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

Nařízení  777/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky  

 

Zdroj: MŽP, 2013, vlastní zpracování 

 

 Druhá skupina je tvořena ekonomickými nástroji, které vycházejí z tržně orientovaného 

přístupu a tyto nástroje svým způsobem simulují působení trhu. Hlavním principem 

ekonomických nástrojů je ,,znečišťovatel platí", neboli převedení externích nákladů do 

nákladů původce. Ne všechny nástroje jsou předepsány zákonnými normami a předpisy, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:CS:NOT
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/96f060c6a3d87823c125708f00317b16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5d5bc2d98306d4fec125770600325b84?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f15494cd6be130ec125768600324768?OpenDocument
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ale mohou být pouze doporučené. V oblasti nakládání s odpady v obci se používají tyto 

nástroje: 

 poplatek za komunální odpad, 

 poplatek za uložení odpadů, 

 místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování KO, 

 úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování KO.  

 

 Podrobnější přehled ekonomických nástrojů OH v ČR je znázorněn v Příloze 1. 

 Kromě ekonomických a administrativních nástrojů se využívají také ostatní nástroje, 

které ovlivňují odpadové hospodářství nepřímo. Do ostatních nástrojů patří organizační, 

institucionální, informační nástroje, výzkum a vývoj (Juchelková, 2005). 

 

2.2. Vymezení odpadu  

 Definice odpadů je uvedena již ve zmiňovaném Zákoně o odpadech. Dle Zákona o 

odpadech je za odpad považována movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo 

povinnost se ji zbavit. Ke zbavování odpadů dochází pokaždé, kdy osoba předá movitou 

věc, příslušející do některé ze skupin odpadů uvedených v Zákoně o odpadech.  

 Odpady lze rozdělit do skupin podle druhů, a to na komunální (dále jen KO), který 

zahrnuje zbytkový komunální odpad (dále jen ZKO), tuhý komunální odpad (dále jen 

TKO), domovní odpad a biologicky rozložitelný odpad (dále jen BRO). V rámci dalšího 

možného členění odpadů lze uvést rozdělení na živnostenský, stavební, velkoobjemový, 

nebezpečný (dále jen NO) a ostatní odpad (dále jen OO). Definice jednotlivých pojmů 

odpadu vychází z platné legislativní úpravy odpadového hospodářství v podmínkách České 

republiky. 

 

Komunální odpad 

 Komunální nebo také směsný odpad je definován jako odpad vznikající při činnosti 

fyzických osob na území obce (MŽP, 2013). Zbytkový komunální odpad je složka 

komunálního odpadu, který zůstane po vytřídění využitelných a nebezpečných složek a 

objemného odpadu. Tento druh odpadu je nutné upravovat a následně odstraňovat 

(Juchelková, 2005). 
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Tuhý komunální odpad patří také pod KO, který se za normálních atmosférických 

podmínek uchovává jako celek (MŽP, 2013) 

Domovní komunální odpad, jak již název napovídá, představuje odpad z domácností a 

jiný odpad z nevýrobní činnosti fyzických osob na území obce. Jedná se především o 

běžný odpad spojený s úklidem obytných objektů a odpad z denní spotřeby domácností. 

Tento druh odpadu rovněž patří pod komunální odpad a tvoří jeho dominantní podíl (MŽP, 

2013). 

 

Biologicky rozložitelný odpad 

 BRO je odpad, který je aerobně nebo anaerobně rozložitelný. Definice je uvedena ve 

Vyhlášce 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 pozdějších předpisů , § 2 písm.b). Jedná se především o odpady ze zemědělství, 

lesnictví, potravinářství, dále odpady ze zpracování dřeva, kůží a dalších výrob (Altmann, 

2009). 

 BRKO patří rovněž do skupiny BRO, ale jsou i kvantitativně významnou skupinou tzv. 

směsných odpadů. BRKO mají různorodé vlastnosti a proto je jejich sběr, zpracování a 

odstraňování problematické (Altmann, 2009). 

 

2.3. Nakládaní s odpady 

 Nakládání s odpady vychází ze Zákona o odpadech a z hierarchie nakládání s odpady, 

která je její součástí (viz Obrázek 2.1.). V následujících sekcích jsou podrobně popsány 

jednotlivé přístupy nakládání s odpady. 

 

2.3.1. Prevence vzniku odpadu 

 Nejšetrnější a nejefektivnější přístup vůči životnímu prostředí je omezování a prevence 

vzniku odpadu. Opatření týkající se předcházení vzniku odpadů jsou nejvyšší prioritou ve 

Směrnici o odpadech. Mimo jiné je v této Směrnici o odpadech uvedeno, že členské státy 

EU musí přijmout vhodná opatření na podporu předcházení nebo omezení vzniku odpadu. 

Členské státy by měly podporovat především:  

 vývoj technologií šetřící přírodní zdroje,  

 trh výrobků a jeho technický vývoj, které by měly být navrženy tak, aby jejich   

výroba, spotřeba a následné odstranění po ukončení životnosti výrobků 

nezvyšovaly množství a nebezpečnost odpadů a neznečišťovaly životní prostředí,  
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 vývoj vhodných metod pro konečné odstranění nebezpečných látek obsažených 

v odpadech určených k regeneraci.  

 Tyto cíle, které stanovuje Směrnice o odpadech, vznáší požadavek na členské státy, aby 

vypracovaly jedno, nebo několik plánů odpadového hospodářství.  

 

 V české legislativě je prevence vzniku odpadů a jeho dodržování uvedeno rovněž v 

Zákoně o odpadech, a to ve dvou základních bodech, kterými jsou: 

 PO a FO, které jsou oprávněny k podnikání a které vyrábí výrobky, mají 

povinnost vyrábět tyto výrobky tak, aby omezily v maximálně možné míře vznik 

nevyužitých odpadů, a především odpadů nebezpečných. 

 Tyto osoby, oprávněné k podnikání a uvádějící výrobky na trh, jsou povinny 

uvádět na výrobcích vhodnou formou informace o možnostech využití, případně 

odstranění nespotřebovaných částí výrobků. 

 

 Pro komunální odpad a jeho minimalizaci je možné uplatnit následující možnosti:  

 nakupovat zboží v úsporných baleních, 

 nakupovat zboží s delší dobou životnosti, 

 využívat výrobky, které již dosloužily, ale jejich funkčnost stále existuje (př. 

oblečení, hračky),  

 vybírat zboží s vratnými obaly (plasty, sklo), 

 využívat zbytky potravin jako krmivo pro drobná domácí zvířata, 

 užívat spotřebičů napájených ze sítí, nikoliv suchými články, 

 a jiné (MŽP, 2012). 

 

2.3.2. Úprava za účelem opětovného použití  

 Nejnovější Směrnice o odpadech z roku 2008, definuje opětovné použití jako postupy, 

při kterých jsou výrobky znovu využity ke stejnému účelu, ke kterému byly určeny 

původně, a tím pádem se odpadem nestávají. Hlavním cílem této metody je vymanit 

výrobky z klasického toku odpadů. Pro dosažení tohoto cíle je potřeba vytvořit sítě a centra 

pro opravy a opětovné použití odpadů na celostátní úrovni.  
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2.3.3. Recyklace a kompostování 

 Dle výkladového slovníku environmentálních výrazů je recyklace neboli znovuzískání 

či opětné získání jeden ze způsobů využití odpadu, kdy se z odpadu vhodným výrobním 

procesem získá některá z původních surovin (Enviweb, 2013).  

 Cílem recyklace je především šetřit s přírodními (primárními) zdroji, a tím zároveň 

omezit zátěž na životní prostředí. Použití této metody by mohlo snižovat množství odpadu 

uloženého na skládkách. 

 Pro ocenění znovuzhodnotitelnosti materiálů (produktů) je nutné stanovit pět základních 

kritérií:  

 identifikovat suroviny, použitelné množství, 

 motivovat občany a informovat je, 

 minimální materiálová mnohotvárnost, 

 zajistit tříděný sběr již na místě vzniku odpadů, 

 mít zajištěný odbyt nových materiálů, jejich použitelnost a schopnost konkurence 

na trhu (Juchelková, 2005). 

 

Recyklace má čtyři základní významy: 

 ekonomický – nižší náklady na likvidaci a na druhotné suroviny, 

 technologický – technologická nutnost použít druhotné suroviny a časová  

  ohraničenost zdrojů prvotních surovin, 

 ekologický – ochrana životního prostředí, 

 energetický – úspora energie při znovuvyrábění materiálů (Chudárek, 2013).  

 

Třídění a recyklace odpadů v obcích 

 Předpokladem pro fungující recyklování je správné roztřídění odpadů již u producenta. 

Pro tento účel byly zavedeny ve městech a obcích ČR sběrné nádoby s barevným 

rozlišením, které mají pomoci při třídění odpadů. V ČR jsou v obcích a městech nejčastěji 

používány nádoby na plast, papír a sklo (čiré a barevné). Dále lze tímto způsobem třídit 

také BRO, nápojové kartony, kovový odpad, elektro odpad a textil. Tento systém tříděného 

sběru vytváří rovněž základ pro naplňování hierarchie způsobů nakládání s odpady. 

Nejrozšířenější způsobe sběru je tedy založený na donášení odpadu do již zmiňovaných 

sběrných nádob. Tyto nádoby poté odváží specializované svozové firmy, které mají s obcí 
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uzavřenou smlouvu o poskytování daných služeb. Sběr kovových odpadů a druhotných 

surovin mohou být také zajištěny soukromými firmami, které si objednává rovněž obec. 

 V České republice vznikla v roce 1997 firma Eko-Kom, která se stala autorizovanou 

obalovou společností. Byla založena průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. 

Tato nezisková akciová společnost vytvořila efektivní celorepublikový systém, který 

zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu. Ke konci roku 2012 bylo 

v Systému Eko-Kom zaregistrováno 6025 obcí. To znamená, že pouhá 4% obcí nebylo 

zapojeno do Systému Eko-Kom. Díky této společnosti a její vzájemné spolupráce s obcemi 

se daří stále zvyšovat míru recyklace a snižovat tím množství odpadů uloženého na 

skládku, což přispívá ke zlepšení stavu ŽP (Eko-Kom, 2011). 

 Systém Eko-Kom zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích (Eko-Kom, 2011). Firma 

Eko-Kom nenakládá tedy fyzicky s obalovým odpadem, ale podílí se především na 

financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. 

Schéma Systému Eko-Komu je zobrazena na Obrázku 2.2. 

 

Obrázek 2.2. Schéma systému Eko-Kom 
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Kompostování 

 Kompostování je jednou z metod, jež využívá bioodpad, který se za kontrolovaných 

podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů přeměňuje na kompost 

(ENVIWEB, 2013). Proces kompostování není ve Směrnici o odpadech přímo zařazen do 

hierarchie způsobu nakládání s odpady. Nicméně kompostování lze zařadit dle této 

Směrnice o odpadech k recyklaci jako způsobu nakládání s odpady. Na úrovni České 

republiky se v Zákoně o odpadech, rozumí způsobem nakládání s odpady jako předcházení 

vzniku odpadů komunitní kompostování. Obec může ve své samostatné působnosti, jako 

opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 

komunitního kompostování (MŽP, 2014). Ukládání BRO na bioskládky nebo energetické 

využití tohoto odpadu v rámci bioplynových stanic není v hierarchie nakládání s odpady 

ani ve Směrnici o odpadech, ani v Zákoně o odpadech přímo definováno. Nicméně v obou 

legislativách je uvedeno, že nakládání s BRO musí být prováděno tak, aby byla zaručena 

vysoká úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí.  

 

2.3.4. Energetické a jiné využití  

 Tento způsob nakládání s odpady je v souladu s hierarchií nakládání s odpady. 

Energetické využití odpadu je hned po opětovném využití a recyklaci nejvhodnějším 

způsobem nakládání. Zejména se to týká směsného komunálního odpadu, který je dále 

velmi obtížně materiálově využitelný vzhledem k míře znečištění a možné kontaminaci 

nebezpečnými látkami potenciálně využitelných složek (MŽP, 2012). Tento přístup však 

není prozatím příliš oblíbený především u laické veřejnosti z důvodu přesvědčení o 

negativním dopadu na životní prostředí.  

Termické zpracování organických materiálů jako je KO, lze provádět několika způsoby:
3
  

 Spalování neboli termická likvidace odpadů, jehož cílem je upravovat odpady 

tak, aby se snížil jejich objem a nebezpečnost, a současně byly zachyceny 

škodlivé látky. Prostřednictvím spalovacích procesů lze získat energii, nerostné či 

chemické látky obsažené v odpadech.  

 Zplyňování je rovněž moderním procesem termické úpravy, jež je v současné 

době používán pouze u vybraných druhů odpadů.  

 Pyrolýza neboli fyzikálně chemický děj, která byla v minulosti využívaná ve 

velkém rozsahu, zejména pro nemocniční odpady. Vhodná je také u plastů.  

                                                 
3
 Termika je fyzikální oblast, která se zabývá studiem vlastností látek a jejich změn souvisejících s teplotou.  
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2.3.5. Odstranění odpadu 

 Za klasický a v dnešní době ještě stále nejčastěji používaný způsob nakládání s odpady 

je v České republice skládkování (viz Příloha 2). Tento způsob je zdánlivě nejjednodušší a 

nejlevnější, avšak jen v případě, nebereme-li dopad na životní prostředí a plýtvání cennými 

surovinami (Česká statistický úřad, 2012).  

 Provoz na skládkách je v současné době podroben velmi přísnému režimu, jelikož 

veškerý odpad, jenž je dovezen na skládku, musí být evidován za účelem minimalizace, 

zabezpečení stability a z jiných důvodů.  

 Od roku 1992, kdy bylo v ČR evidováno celkem 2044 skládek, došlo k výraznému 

snížení jeho počtu, a to na 237 (MŽP, 2012). Snižování počtu skládek je jedním z hlavních 

cílů stanovený v Plánu odpadového hospodářství ČR. V POH je uvedeno, že podíl odpadů 

ukládaných na skládky by se měl snížit o 20% do roku 2010. Tento cíl se daří České 

republice splňovat (viz Přílohy 3). Avšak v ČR se stále skládkováním odstraňuje cca 55% 

(rok 2011) všech komunálních odpadů (Česká statistický úřad, 2011). Od roku 2009 

mohou být provozovány pouze ty skládky, které jsou plně v souladu s legislativou 

Evropské unie.  

 Proces skládkování musí projít jednotlivými kroky, které jsou adekvátně monitorovány. 

Jedná se zejména o sledování kvality odpadních vod. Velkým problémem nelegálního 

ukládání odpadů jsou také černé skládky. Daná problematika je však nad rámec rozsahu 

této práce. 

 Skladování odpadů je zároveň skládkováním, avšak jen po krátkou dobu před jejich 

konečným uložením. Podléhá také velmi přísnému režimu a popisuje ho řada norem a 

předpisů. Skládkováním se poté rozumí trvalé ukládání odpadu splňující požadavky na 

ochranu životního prostředí, kdy koncepce skládek může být různorodá. 

 

2.4. Odpadové hospodářství EU a ČR 

 První země, které se začaly intenzivně zabývat odpadovým hospodářstvím, byly 

především průmyslové a ekonomicky vyspělé státy. OH je poměrně mladou disciplínou, 

která vznikla v 70. letech minulého století. Postupem času OH začalo pronikat i do 

ostatních zemí EU a v současnosti jde o velmi dynamicky se rozvíjející oblast národního 

hospodářství. 

 Jak již bylo v úvodu zmíněno, do roku 1991 nebylo v ČR nakládání s odpady na 

legislativní úrovni.  
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Vývoj a současný stav odpadového hospodářství na úrovni obcí v ČR 

 Od 90. let minulého století, kdy je oblast odpadového hospodářství na legislativní 

úrovni, byl vytvořen fungující systém obsahující škálu různých forem nakládání s odpady. 

Během těchto let vzniklo na území České republiky mnoho firem, které se zabývají 

systémem svozu odpadů. V současnosti odpovídá nakládání s odpady v ČR legislativě 

Evropské unie a je rovněž plně srovnatelné s ostatními státy EU.  

 Dle údajů z  Českého statistického úřadu vyplývá, že celková produkce komunálního 

odpadů v České republice od roku 2007  - 2010 rostla (viz Příloha 4). Od roku 2011- 2012 

však množství KO pokleslo (MŽP, 2013).  

 

Plán odpadového hospodářství  ČR 

 Plán odpadového hospodářství České republiky (dále jen POH) stanovuje konkrétní cíle 

a opatření pro nakládání s odpady. Závazná část POH byla vyhlášena v nařízení vlády č. 

197/2003 Sb. Platnost POH byla určena na deset let. Stanovené cíle v POH směřují 

především k podpoře materiálního využití odpadů a k omezení jejich negativního vlivu na 

lidské zdraví a životní prostředí. V POH jsou také zahrnuty cíle pro nakládání s odpady 

stanovené závaznými předpisy ČR a EU.  

 Ministerstvo životního prostředí každoročně vydává hodnocení POH za předchozí rok. 

Z posledního dostupného hodnocení za rok 2010 vyplývá, že křivka produkce odpadů ČR 

má meziročně mírně klesající trend (viz Příloha 4). Rovněž poklesl podíl odpadů uložený 

na skládky. Celkem bylo v roce 2010 uloženo na skládky 14,6 % z celkové produkce 

odpadů, kdežto v roce 2000 to bylo téměř 25,6 % (viz Přílohy 3). 

 Návrh nového POH pro období 2015 - 2024 prošel připomínkovým řízením v první 

polovině roku 2014 a měl by začít platit od ledna roku 2015. Hlavní prioritou v novém 

POH je okamžité povinné zavedení systému odděleného sběru biologicky rozložitelného 

odpadu v obcích.  

 

Odpadové hospodářství měst a obcí  

 Výkon veřejné správy v oblasti komunálních odpadů je svěřen do samostatné 

působnosti obcí. Obce se podílejí na celkové produkci odpadů v ČR téměř 16 %. Podniky 

se podílejí v největší míře na produkci odpadů a to z 84 % (rok 2012) (viz Příloha 5). 

 Dle Zákona o odpadech se na obce vztahují povinnosti původců podle § 16, pokud 

zákon nestanoví jinak. Dále dle ustanovení § 4. písm. p) Zákona o odpadech je původcem 

odpadů každá právnická osoba, při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba  
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oprávněná k podnikání, při jejich podnikatelské činnosti vznikají odpady. Na území obce, 

kde vznikají komunální odpady, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se 

nevztahují povinnosti původce, je za původce považována právě obec. Ta se stává 

původcem KO ve chvíli, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určené a obec 

se současně stává vlastníkem těchto odpadů. Obec může na Základě zákona o odpadech 

vydávat obecně závazné vyhlášky. V oblasti nakládání s komunálním odpadem se jedná o 

obecně závaznou vyhlášku o nakládání s komunálním odpadem v obci. V této vyhlášce 

bývá vymezen také místní poplatek
4
 za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Po schválení vyhlášky ze strany 

obce je dále nutné tuto vyhlášku předložit příslušnému krajskému úřadu.  

 Obec, jakožto původce KO, má povinnosti dle § 16 odst. 17 Zákona o odpadech: 

 zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11 Zákona o odpadech,  

 shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých kategorií a druhů,  

 zařazovat odpady dle druhů a kategorií podle § 5 a 6 Zákona o odpadech,  

 zajistit místa, kam mohou občané odkládat nebezpečné složky KO,  

 dle zvláštních předpisů určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální 

odpad,  

 zabezpečit a převádět odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo 

únikem,  

 převádět odpady do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 

12 odst. 3 Zákona o odpadech, 

 kontrolním orgánům umožnit přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout úplné a pravdivé informace související 

s nakládáním s odpady,  

 vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobu nakládání s nimi, ohlašovat 

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 

tímto Zákonem,  

 zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se Zákonem o odpadech a 

zajišťovat jeho plnění,  

 vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí 

(MŽP, 2004).  

                                                 
4
 Obec si může na základě Zákona o odpadech stanovit poplatky za odpady sama 
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 platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu v tomto 

zákoně stanoveném. 

 

2.4.1. Metodický návod zpracování Plánu odpadového hospodářství původce  

 Tento dokument zpracovává a vydává Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP). 

Metodický návod zpracování Plánu odpadového hospodářství (dále jen Návod) je vydáván 

s cílem sjednotit přístupy původců odpadů při přípravě a zpracování Plánu odpadového 

hospodářství obce. Návod má pomoct obci při zpracování POH a sjednotit pohled na 

některé nejednoznačnosti, které mohou vyplynout z ustanovení dotčených právních 

předpisů (MŽP, 2012). Tento návod je pouze doporučením pro obce, nikoliv nařízením. 

Obec však musí vycházet ze Zákona o č. 185/2002 Sb. o odpadech a vyhlášky MŽP 

č.383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších předpisů.  

 Metodický návod obsahuje doporučené postupy, vycházející ze Zákona o odpadech a 

předpisů provádějících tento zákon, a řeší problematiku přípravy a zpracování POH obce. 

Hlavním účelem návodu je zajistit, aby POH obce byl zpracován v doporučeném 

obsahovém rozsahu s využitím ukazatelů, neboli indikátorů, stanovených pro monitoring 

odpadového hospodářství.  

 Pro kvalitní zpracování POH je hlavním předpokladem naplnění jeho obsahu věcně 

správnými daty přehledným a srozumitelným způsobem, stanovení ekonomicky reálných 

cílů a cílových hodnot a účinných opatření a programů pro jejich dosažení. Jednotlivé cíle 

by měly vycházet z potřeb obce, ale jejich rámec musí být v souladu s POH příslušného 

kraje (MŽP, 2004).  

 

2.5. Udržitelný rozvoj a jeho vztah k odpadovému hospodářství 

 Existuje mnoho definic udržitelného rozvoje. Základní aspekt udržitelného rozvoje 

nejlépe vystihuje definice ze Zprávy Světové komise OSN pro životní prostředí a rozvoj 

(WCED) nazvané Naše společná budoucnost, která byla předložena v roce 1987. V této 

zprávě je udržitelný rozvoj definován jako takový rozvoj, který uspokojuje potřeby 

současné generace, aniž by byla ohrožena schopnost budoucích generací uspokojit své 

vlastní potřeby (WCED, 1987). Celá Zpráva podrobněji rozebírá přírodní, sociální a další 

podmínky a změny nutné pro udržitelný rozvoj na planetě Zemi. Udržitelný rozvoj tedy 

znamená především rovnováhu mezi třemi základními oblastmi života na Zemi, kterými 

jsou ekonomický, sociální a environmentální pilíř. Na území České republiky je udržitelný 
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rozvoj definován v Zákoně o životním prostředí z roku 1992
5
. V tomto Zákoně o životním 

prostředí je udržitelný rozvoj definován jako rozvoj, který současným i budoucím 

generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom nesníží 

rozmanitost přírody a zachová přirozené funkce ekosystému (MŽP, 2013). 

 

2.5.1. Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie a České republiky 

 První Strategie udržitelného rozvoje na úrovni EU byla přijatá v roce 2001 na Summitu 

Evropské rady v Göteborgu. Poslední obnovená Strategie udržitelného rozvoje pro 

rozšířenou Evropu (dále jen Strategie EU) byla přijata Evropskou radou v roce 2006 a 

vychází z předchozí Strategie udržitelného rozvoje z roku 2011. Tato Strategie EU 

stanovuje celounijní rámec politiky pro zajištění udržitelného rozvoje, a je založena na 

hlavních zásadách, kterými jsou:  

 podpora a ochrana základních práv, 

 solidarita uvnitř generace a mezi nimi, 

 zaručeně otevřená a demokratická společnost, 

 účast občanů, 

 zapojení podniků a sociálních partnerů,  

 integrační politiku,  

 využití nejlepších dostupných znalostí,  

 zásady předběžné opatrnosti a 

 znečišťovatel platí (Strategy for sustainable development, 2009). 

 

 Součástí této Strategie EU se stala řada opatření v oblasti: 

 klimatických změn,  

 ochrany veřejného zdraví,  

 udržitelné hospodaření s přírodními zdroji,  

 omezování negativních účinků dopravy,  

 udržitelnějšího způsobu výroby a spotřeby v souvislosti mezi hospodářským růstem 

a zhoršování životního prostředí a 

 boje proti sociálnímu vyloučení a chudobě (Strategy for sustainable development, 

2009).  

                                                 
5
 Zákon o životním prostředí 17/1992 Sb., aktuální znění č.100/2001 Sb., zákon upravující základní pojmy a 

stanovující základní zásady ochrany životního prostředí a povinnosti právnických a fyzických osob při 

ochraně a zlepšování stavu životního prostředí a při využívání přírodních zdrojů. 
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 Obecným cílem Strategie EU je určovat a rozvíjet činnosti, jež Evropské unii umožní 

dosáhnout trvale zvyšování kvality života pro současnou a budoucí generaci 

prostřednictvím racionálního využívání zdrojů i potenciálu hospodářství k ekologickým a 

sociálním inovacím (CENIA, 2013). 

 První Strategie udržitelného rozvoje na úrovní  České republiky byla schválená až 

v roce 2004 a vychází ze Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie. Aktuální a 

nejnovější dokument nazvaný jako Strategický rámec udržitelného rozvoje České 

republiky (dále jen Strategický rámec) byl schválen v roce 2010. Tento Strategický rámec 

tvoří dlouhodobý rámec pro politická rozhodování v kontextu mezinárodních závazků, 

které Česká republika přijala v souvislosti s členstvím v EU, OECD a OSN, respektující 

zároveň specifické podmínky ČR. Strategický rámec slouží jako východisko pro 

strategické rozhodování v rámci státní a územní veřejné správy a pro jejich spolupráci se 

zájmovými skupinami. Zároveň slouží také pro zpracování koncepčních materiálů. Přijetím 

tohoto Strategického rámce plní ČR závazky vyplývající ze závěrů konferencí o 

udržitelném rozvoji pořádané OSN v roce 2002 v Johannesburgu a závazky z konference 

z Ria de Janeiru pořádané v roce 2012.  

 Odpady svým složením a charakterem znečišťují životní prostředí, což má poté 

negativní dopad na klimatické změny. V rámci Strategie EU (viz kapitola 2.5.1.) zavedla 

Evropská unie určitá opatření v podobě finančních prostředků určené pro členské státy. 

Finanční prostředky poskytnuté EU jsou v České republice rozděleny do několika oblastí. 

Jednou z oblastí zaměřené na ŽP v ČR je Operační program Životní prostředí. Cílem 

tohoto programu je pomocí finančních prostředků zlepšit kvalitu a ochranu ŽP v České 

republice.  

 

2.6. Shrnutí kapitoly 

 Odpadové hospodářství je stále rozvíjejícím oborem. Na úrovni EU byla přijata 

Směrnice o odpadech, která je klíčovým východiskem pro odpadové hospodářství 

členských států EU. Na území ČR byl vydán Zákon o odpadech, který vychází právě z této 

Směrnice. Důležitým bodem je hierarchie s nakládání s odpady uvedená v obou 

legislativních aktech. Tato hierarchie upřednostňuje především předcházení vzniku odpadů 

a následné způsoby nakládání s odpady, což je pro obec nejpodstatnějším bodem 

recyklace, která je po způsobu úpravy za účelem opětovného použití, na třetím místě v této 

hierarchii (viz Obrázek 2.1.). Vytvoření Plánu odpadového hospodářství je klíčovým 

dokumentem nakládání s odpady na území obce a měst. ČR má zavedené na podporu OH 
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různé environmentální nástroje jako například poplatky, které jsou nejčastěji využívány 

právě na území obce. Od 70. let minulého století se na mezinárodních konferencích OSN o 

udržitelném rozvoji hovoří taktéž o problematice s odpady. Proto již při vzniku odpadů je 

zapotřebí začlenit koncept udržitelného rozvoje v propojení s odpady, tak aby byl propojen 

se všemi třemi pilíři udržitelného rozvoje, kterými jsou sociální, ekonomický a 

environmentální. Česká republika využívá finančních prostředků poskytnutých EU, jejichž 

účelem je investovat do ochrany a zlepšení životního prostředí.  
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3. Analýza nakládání s odpady v obci Ostravice 

 Moravskoslezský kraj patří ke krajům s největším počtem obyvatel v České republice.  

Nachází se ve východní části republiky a hraničí s Polskem a Slovenskem. V minulosti se 

v tomto kraji těžilo velké množství černého uhlí. Na těžbu poté navazoval hutní a těžký 

průmysl, který je situován v oblasti krajského města Ostrava. Útlum těžkého průmyslu a 

hutnictví má za následek rostoucí míru nezaměstnanosti, která v tomto kraji patří jedné z 

nejvyšších. Obnova životního prostředí, které bylo poškozeno vlivem zdejšího průmyslu, 

potrvá řadu desítek let. V MSK se také nachází místa, která patří mezi turisticky velmi 

zajímavá a hojně navštěvovaná. Jedním z nejnavštěvovanějších přírodních míst je Lysá 

hora. Pod touto horou se nachází obec Ostravice. Ostravice je situována v okrese Frýdlant 

nad Ostravicí.  

 Ostravice je typickou rekreační oblastí s velkým množstvím chat, chalup a rekreačních 

objektů. Všechny tyto objekty se rovněž musí řídit Obecně závaznou vyhláškou. Jelikož se 

obec nachází v rekreační oblasti s překrásnou přírodou, je důležité udržovat prostranství v 

obci čisté a vzhledné. Obyvatelé, majitelé chat, turisté, podnikatelé a obecní úřad Ostravice 

mohou svým postojem ovlivnit prostředí a rozvoj obce (Obecní úřad Ostravice, 2014). 

 

3.1. Obecná charakteristika obce Ostravice 

 Obec Ostravice se nachází na území Moravskoslezského kraje v povodí řeky Ostravice 

a pod Lysou horou. Rozloha obce činí 2768 ha. Mapa obce je zobrazena v Příloze 6. Proti 

proudu řeky se dále nachází přehradní nádrž Šance. Obec nabízí dostatečné občanské 

vybavení.  

 V obci se nachází také mnoho firem. V registru ekonomických subjektů je k 1. 6. 2014 

evidováno celkem 639 podnikatelských subjektů se sídlem v obci Ostravice. V obci je 

soustředěn převážně dřevařský průmysl. Mezi největší zaměstnavatelé patří stavební firma 

Stavex, dále firma Sewer zabývající se vodovody, kanalizací, filtry a likvidací dřevního 

porostu, a dřevozpracující firma Strojwoodod. Registrována míra nezaměstnanosti v okrese 

byla v roce 2013 na úrovni 13,57 %, což je nad průměrem MSK i České republiky. Další 

ekonomické ukazatele za obec s rozšířenou působností (dále jen ORP) Frýdlant nad 

Ostravicí v porovnání s údaji za ORP Nový Jičín a za Moravskoslezský kraj jsou součástí 

Přílohy 7.  
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Obrázek 3.1. Počet ubytovacích zařízení dle kategorie v roce 2013 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Obec Ostravice patří mezi turisticky vyhledávaná místa. Proto se v obci nachází řada 

hotelů, penzionů a chat. Obrázek 3.1. zobrazuje rozdělení ubytovacích zařízení dle 

kategorie. V Obci Ostravice je nejvíce ubytovacích zařízení hotelového typu. Celkem je v 

obci sedm hotelů, tři penziony, pět zařízení, které nejsou specifikované a jedna chatová 

osada a turistická ubytovna. Názvy těchto ubytovacích zařízení je uveden v Příloze 8. V 

okolí obce jsou také cyklistické a pěší trasy. 

 

3.2. Demografická charakteristika obce Ostravice 

 Ukazatel stavu a vývoje obyvatel patří mezi základní demografické ukazatele. K 1. 1. 

2013 bylo v obci evidováno celkem 2396 obyvatel s hustotou zalidnění 87 obyvatel na 

km
2
. Vývoj obyvatel od roku 2002 do roku 2012 je zobrazen na Obrázku 3.2. V tomto 

období se počet obyvatel zvýšil téměř o sto. Celkově v obci tedy nedochází k úbytku 

obyvatel, ale naopak jejich počet mírně roste. V roce 2006 došlo k úbytku obyvatel, kdy se 

počet obyvatel meziročně snížil z celkového počtu 2330 na 2233.  
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Obrázek 3.2. Demografický vývoj obyvatel v obci Ostravice 

 
Zdroj: ČSZU 2014, vlastní zpracování 

 

 Čistá migrace v obci je zobrazena v Příloze 9. Kladné migrační saldo v obci je důkazem 

toho, že Ostravice patří mezi vyhledávaná místa nejen v turistice, ale i k bydlení. Převis 

vystěhovalých nad přistěhovalými byl pouze v roce 2005. Obyvatelstvo lze také rozdělit 

dle věkové struktury. V Příloze 10 je zobrazené rozdělení obyvatel dle věku, vyjádřené 

v procentech. Více než polovinu obyvatel tvoří lidé ve věku 15 až 59 let. Tuto skupinu 

obyvatel lze označit za ekonomicky aktivní obyvatelstvo. Rostoucí počet obyvatel může 

mít pozitivní vliv na obec zejména z ekonomického hlediska. Čím více obyvatel žije v 

obci, tím více příjmu z daní obec získává do obecního rozpočtu. Další pozitivní dopad je 

na vzdělávací zařízení, protože je pravděpodobné, že nově přistěhovalí obyvatelé přihlásí 

své dítě do místních vzdělávacích zařízení. Tím se může snižovat pravděpodobnost 

uzavření těchto zařízení v důsledku nízkého počtu narozených dětí, čímž by nedocházelo k 

propuštění pedagogů, a dalšímu zvyšování míry nezaměstnanosti.  

 

3.3. Odpadové hospodářství v obci Ostravice 

 Obec zavedla v rámci odpadového hospodářství administrativní a ekonomické nástroje. 

Jedním z administrativních nástrojů jsou vyhlášky a nařízení (viz kapitola 2.1.3). Obec 

Ostravice vydala Obecně závaznou vyhlášku č.1/2013 o místním poplatku za provoz 

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

odpadů. (Obecní úřad Ostravice, 2014) Tato Vyhláška je zároveň brána i jako POH v obci 

a obsahuje úvodní ustanovení, dále stanovuje poplatníka, ohlašovací povinnost, sazbu 

poplatku, splatnost poplatku, osvobození a úlevy, navýšení poplatku, odpovědnost za 

zaplacení poplatku, přechodné a zrušovací ustanovení. Touto Vyhláškou se řídí obyvatelé 
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obce Ostravice a majitelé objektů na území obce Ostravice. Vyhláška má přispět ke 

zlepšení stavu životního prostředí v obci. Ekonomické nástroje jsou více rozebrány v 

dalších částech práce, především v podkapitole 3.4.  

 Na odpadovém hospodářství se kromě obce Ostravice podílejí také ostatní subjekty, 

které svou činností přispívají k provozu systému nakládání s odpady. Jedná se o firmu 

Farma Mališ se sídlem v Ostravici, která sváží komunální odpad a poté odváží na skládku 

do Frýdku - Místku. Dalším subjektem podílející se na odpadovém hospodářství v obci 

Ostravice je Frýdecká skládka a.s., která se kromě ukládání KO stará také o svoz 

separovaného, velkoobjemového a nebezpečného odpadu.  

 

3.3.1. Produkce KO a separovaného odpadu v obci Ostravice 

 Správa majetku na Obecním úřadě v obci Ostravice eviduje ve svých výkazech 

množství KO za jednotlivé roky. Na Obrázku 3.3. je zobrazeno množství KO v letech 2011 

až 2013. V roce 2013 se na území obce vyprodukovalo celkem 1511 tun odpadu, z čeho 

většinu tvořil separovaný odpad (plasty, sklo, papír) umístěný v kontejnerech. Přibližně 

třetinu odpadu poté tvořil odpad z domácností. V roce 2013 se vyprodukovalo o 18 tun KO 

méně než v roce 2011. V prvním sledovaném roce 2011 se vyprodukovalo celkem 1531 

tun odpadu, v roce 2012 poté 1514 tun za rok.  

 

Obrázek 3.3. Produkce KO v obci Ostravice, v tunách 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Separovaný odpad je součástí komunálního odpadu, jenž byl definován v podkapitole 

2.2. Tento druh odpadu je tvořen složkami, jako jsou plast, papír, sklo a nápojové kartóny.  
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 Domácnosti žijící na území obce Ostravice používají k odkládání separovaného odpadu 

popelnice. Pro tříděný odpad, jako jsou plasty, papír, šatstvo a drobné elektro (především 

baterie), jsou v obci rozmístěny kontejnery. Celkem se v obci nachází 54 nádob. Počet 

kusů kontejnerů na jednotlivé druhy odpadu je zobrazen na Obrázku 3.4. Nejvíce 

kontejnerů je určeno na plasty. Sklo je možno dále třídit na bílé a barevné a občanům je 

k dispozici celkem 25 nádob. Pouze jeden kontejner je na papír, který je zároveň určen i 

pro nápojové kartony. Poslední dva kontejnery umístěné v obci slouží pro oděvy a obuv. 

Jejich svoz však zajišťuje soukromá firma Textileco, s.r.o. Umístění jednotlivých 

kontejnerů je zobrazeno na mapě v Příloze 11.  

 

Obrázek 3.4. Počet kontejnerů v obci na jednotlivý druh odpadu v roce 2013 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 
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     Následující Tabulka 3.1. zobrazuje celkové množství vyprodukovaného separovaného 

odpadu v tunách. Tento údaj slouží k poskytnutí informaci o množství vytříděného 

odpadu dle komodit. Nejvíce se v obci vytřídilo barevného skla, avšak od roku 2011 do 

roku  2013 se celkové množství barevného skla z cca 31 tun snížilo na cca 26 tun. 

Nejméně se poté v obci vytřídilo nápojových kartonu a papíru v letech 2012 a 2013. 

Grafický pohled na množství vytříděného odpadu v nádobách je součástí Přílohy 16.  

 

Tabulka 3.1. Množství separovaného odpadu v nádobách umístěné v obci Ostravice, 

v tunách 

 komodita 1/2 2011 2/2 2011 1/2 2012 2/2 2012 1/2 2013 2/2 2013 
plast 6,429 8,289 7,623 8,286 6,892 7,815 
sklo bílé 1,228 4,285 4,262 4,802 3,906 4,285 
sklo barevné 16,059 15,432 13,724 16,667 14,349 11,945 
nápojový karton 0 0 0,006 0,023 0,017 0,019 
papír 0 0 0,119 0,467 0,397 0,723 
kov 0 0 0 1,36 

  Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

3.3.2. Sběrný dvůr v obci Ostravice 

 V roce 2011 vznikl v obci Ostravice separační dvůr určený na jiný než komunální 

odpad. Správu Sběrného dvora má v kompetenci Obecní úřad Ostravice. Sběrný dvůr je 

otevřen pouze v určité dny dle období. Provozní doba je zobrazena v Tabulce 3.2.  

 

Tabulka 3.2. Provozní doba Sběrného dvora v obci Ostravice 

 Letní období (5 - 10 měsíc) Zimní období (11 - 4 měsíc) 

Středa 14:00 - 17:00 12:00 - 15:00 

Sobota 9:00 - 12:00 9:00 - 12:00 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Na Sběrném dvoře je možné bezplatně uložit: 

 objemný odpad (nábytek, matrace, křesla apod.), 

 textilní materiál (bytový textil, koberce apod.), 

 odpadní železo, odpadní papír (noviny, obaly apod.), 

 sklo, plasty, oleje (jedlé oleje a tuky, motorové, převodové, hydraulické, mazací 

oleje apod.), 



33 

 

 brzdovou kapalinu a destičky, olejové filtry, olověné akumulátory, baterie všeho 

druhu, barvy a chemikálie (nátěrové barvy, tiskařské barvy, tonery do tiskáren, 

rozpouštědla, kyseliny, ostatní různé chemikálie apod.), 

 nepoužitelná léčiva, 

 elektrické spotřebiče (televize, počítače, monitory, rádia, mikrovlnné trouby, 

vysavače, žehličky, fény apod.), 

 chladírenskou technikou (lednice, mrazničky apod.), 

 zářivky a žárovky apod. 

 

Chataři mohou na Sběrný dvůr uložit odpad rovněž bezplatně. Bezplatné uložení 

odpadů se netýká podnikatelů a organizací, které produkují odpad ze své činnosti. Ti musí 

na vlastní náklady odvézt odpad na oficiální skládku odpovídající konkrétnímu druhu 

odpadu.  

 Množství odpadu odloženého na Sběrný dvůr v jednotlivých měsících roku 2013 je 

zobrazeno na Obrázku 3.5. Nejvíce odpadu bylo odloženo v měsíci červenec, květen, říjen 

a srpen. Naopak v zimních měsících se na separační dvůr odkládá nejméně odpadu. 

Z jednotlivých druhů odpadu ve všech měsících převládá objemný odpad. Pohled na 

Sběrný dvůr v Ostravici je v Příloze 12. 

 

Obrázek 3.5. Produkce jednotlivých druhů odpadů umístěné ve Sběrném dvoře v obci 

Ostravice v roce 2013, v tunách 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

3,
76

 

7,
72

 

3,
8

 

5,
88

 

20
,7

6 

9,
72

 

27
,3

5 

17
,1

9
 

6,
98

 

18
,9

8
 

10
,1

5 

6,
67

 

1,
03

 2,
39

 

2,
85

 

2,
0

 

1,
5

 

v
 t

u
n

á
ch

 

měsíc 

pneumatiky 

zpětný 

odběr 

nebezpečný 

odpad 

objemný 

odpad 



34 

 

 Otevření Sběrného dvora v Ostravici pomohlo obci ke zlepšení situace nakládání s 

odpady, jelikož obyvatelé obce tak mají možnost odpad lépe vytřídit a zároveň odložit do 

Sběrného dvora v Ostravici. Některý odpad ve Sběrném dvoře je možné dále recyklovat 

nebo použít za účelem dalšího využití. Odpad nemusí být tedy přímo uložen na skládku, 

což zároveň snižuje negativní dopady na ŽP.  

 

3.3.3. Nebezpečný a velkoobjemový odpad v obci Ostravice 

 V této podkapitole bude zmíněn jen určitý druh odpadu. Konkrétně nebezpečný a 

velkoobjemový odpad. Za nebezpečný odpad z domácností jsou považovány léky a baterie. 

Obec má k dispozici celkem 3 kusy popelnic určených na baterie a jeden kus popelnice je 

určen pro staré a nevyužité léky.  

 Do velkoobjemového odpadu jsou mimo jiné řazeny i pneumatiky. Ty běžně občané 

nemohou odkládat ani na Sběrný dvůr. Obecní úřad pořádá dvakrát ročně sběr pneumatik, 

které mohou občané bezplatně uložit v rozmezí jednoho měsíce na sběrný dvůr. Odložené 

pneumatiky poté odveze svozová firma. 

 

3.4. Ekonomická situace odpadového hospodářství v obci Ostravice 

 Ekonomická situace odpadového hospodářství je důležitou součástí rozpočtu obce. Tato 

část práce je zaměřena jednak na příjmy v podobě odměn, které obec Ostravice dostává za 

množství separovaného odpadu od firmy Eko-Kom, a dále jsou zde rozebrány náklady 

obce vynaložené na odpady. Důležitým ekonomickým nástrojem v odpadovém 

hospodářství jsou poplatky, které obec Ostravice zavedla na základě vyhlášky. Celková 

výše nákladů vynaložených za odpady by měla být především trvale udržitelná. 

 

3.4.1. Odměny za odpady od firmy Eko-Kom vypláceny obci Ostravice 

 Obec Ostravice má uzavřenou smlouvu s firmou Eko-Kom, která byla již zmiňována v  

podkapitole 2.3. Kromě obecných podmínek ve Smlouvě o zajištění zpětného odběru a 

využití odpadů z obalů (dále jen Smlouva) mezi obcí Ostravice a firmou Eko-Kom, se 

společnost zavazuje zaplatit obci Ostravice odměnu za plnění uvedené ve Smlouvě (Eko-

Kom, 2014). Složení jednotlivých odměn je zobrazeno na Obrázku 3.6. Celková odměna 

se skládá ze dvou hlavních částí, a to odměny za zajištění využití odpadů a odměny za 

zpětný odběr. Odměna za zajištění využití odpadů se skládá ze tří částí, a to základní 

odměna, bonusy a garanční složka.  
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               =   +     + 

 

    

     Základní odměna + bonusy + garanční složky odměny 

Zdroj: Eko-Kom, 2014, vlastní zpracování 

 

 V předchozím Obrázku 3.6. byla zobrazena struktura celkové odměny. V 

následující části jsou nejdříve v Tabulce 3.3. stručně charakterizovány složky odměn a 

bonusů a ty jsou následně detailně charakterizovány v textu pod Tabulkou 3.3. 

 

Tabulka 3.3. Skladba jednotlivých odměn za odpady od firmy Eko-Kom 

1. Odměna za zajištění využití odpadů 

Základní 

odměna 

 vypočítává se z celkového množství vytříděných obalových odpadů 
a příslušné sazby pro jednotlivé komodity 

Výše sazby závisí: 

- na velikosti obce 

- na výtěžnosti tříděného sběru 

- na způsobu zajištění sběrového 

  systému 

Bonusové 

složky 

 představují motivační část odměny. Umožňují reagovat na vývoj 

celého integrovaného systému nakládání s obalovými odpady a KO 

 

Bonusové složky tvoří: 

   a) bonus za dostupnost sběrné sítě 

   b) bonus za dvousložkový sběr skla  

   c) bonus za podporu sběru čtyř komodit - plast, papír, sklo,            

       nápojový karton  

   d) bonus za akreditované svozové firmy 

   e) bonus efektivity   

   f) bonus na zajištění odděleného sběru kovových odpadů  

Garanční 

složka 

odměny 

 uplatňuje se pouze v případě vyhlášení garančního režimu pro 
konkrétní komoditu na úroveň obce 

2. Odměna za zpětný odběr 

 jedná se o paušální odměnu. Je stanovena částkou v Kč za obyvatele na jeden 

kalendářní rok. Výše částky je uvedena ve Smlouvě 

 počet obyvatel se stanoví dle Českého statistického úřadu ke dni 1. 1. předchozího 
kalendářního roku 

Zdroj:Eko-Kom, vlastní zpracování 

Celková odměna se skládá ze dvou odměn, kterými jsou:  

Celková odměna Odměna za zpětný odběr  Odměna za zajištění využití odpadu 

Obrázek 3.6. Schéma složení celkové odměny za odpady od firmy Eko-Kom 
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1) Odměna za zajištění využití odpadu 

 Odměna za zajištění využití odpadů z obalů tvoří větší část finančních prostředků z 

celkové odměny za odpady od firmy Eko-Kom obci Ostravice. Mimo jiné má také obce 

motivovat k rozvoji systému tříděného odpadů. Tato část odměny je tvořena základní 

odměnou, která se vypočítává z celkového množství vytříděných obalových odpadů a 

příslušné sazby pro jednotlivé komodity, dále bonusovými složkami a případně garanční 

složkou. 

 

Základní odměna 

 Základní odměna se vypočítá tak, že v rámci celkového množství komunálního odpadu, 

který obec vytřídila v daném období a řádně předala k úpravě, je v souladu se standardy 

složení KO a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých složek 

komunálních obalových odpadů dle Smlouvy. Takto stanovené množstevní podíly jsou 

vynásobeny příslušnými sazbami dle Smlouvy.  

 Nejvyšší bonus za komoditu je spojen s plasty, což je dáno nejvyšším počtem nádob 

rozmístěných na území obce. Ve sledovaném období byl nejvyšší rozdíl u plastů dosažen 

mezi pololetím v roce 2011, kdy se ve druhé polovině roku vytřídilo více plastu, a tím se 

obci zvýšil bonus za tuto komoditu o cca 11 000 Kč. V dalších letech došlo k menšímu 

poklesu v řadě několik tisíc korun oproti druhé polovině roku 2011. Další sběrnou 

komoditou je sklo, které je možno v obci roztřídit na bílé a barevné. V rozlišení mezi bílým 

a barevným sklem je vyšší bonus za sklo barevné. Výše bonusu za barevné sklo byla v roce 

2013 o 6 361 Kč menší než za celý kalendářní rok 2011. Z ostatních komodit uvedených v 

Tabulce 3.4. je nejnižší část příjmů dosažena z nápojových kartonů. Pro tento druh 

komodity nemá obec k dispozici samostatný kontejner, ale nápojové kartony jsou 

vhazovány do modrých kontejnerů určených na papír, jenž je v obci pouze jeden. Relativně 

nižší částky bonusu jsou dosahovány také u papíru a kovu.  

 

Tabulka 3.4. Odměna dle druhu odpadu z firmy Eko-Kom obci Ostravice, v Kč 

 komodita 1/2 2011 2/2 2011 1/2 2012 2/2 2012 1/2 2013 2/2 2013 

plast 21913,25 33889,58 27893,34 32283,08 25209,89 27460,74 

sklo bílé 1300,82 5599,64 5509,55 7035,89 4996,53 5447,62 

sklo barevné 17011,30 20162,62 16309,68 21780,44 16758,90 14054,68 

nápojový karton 0 0 5,10 19,55 12,85 13,95 

papír 0 0 505,2 792,17 0 563,38 

kov 0 0 87,7 205,63 0 0 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

Bonusové složky  
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 Bonusové složky představují motivační část odměny. Umožňují reagovat na vývoj 

celého integrovaného systému nakládání s obalovými odpady a KO. Jednotlivé typy 

bonusu byly uvedeny v Tabulce 3.3.  

 V Tabulce 3.5. jsou vypsány veškeré bonusové složky, které obec Ostravice získala z 

firmy Eko-Kom. Většiny možných bonusů obec Ostravice dosáhla alespoň v některém 

čtvrtletí v období 2011 a 2013. 

 Bonus dostupnosti sběrné sítě nahradil od 1. 1. 2012předchozí bonus za hustotu 

sběrné sítě. Tento bonus je dán dosažením maximálního limitu pro počet obyvatel na 

průměrné sběrné místo a současně dosažením minimálního limitu pro instalovaný objem 

průměrného sběrného místa.
6
 Neboli jednoduše řečeno, bonus se vztahuje k naplněnosti a 

využití nádob. Výše těchto odměn se v jednotlivých sledovaných pololetích liší (viz 

Tabulka 3.5.). Nejvyšší částku ve výši 3727 Kč získala obec v druhé polovině roku 2012, 

kdežto ve stejném pololetí roku 2013 už částka činila jenom 1342 Kč. 

 Dalším možným bonusem je bonus za dvousložkový sběr skla. V rámci sledovaného 

období tří let získala obec Ostravice tento bonus pouze v jednom pololetí a to konkrétně v 

roce 2011. Bonusu lze dosáhnout v případě odděleného sběru skla, a to bílého a barevného, 

a současně musí množství bílého a barevného skla dosahovat výtěžnosti větší než 1,9 

kg/obyvatel/rok.  

 Obec nedosáhla ani v jednom čtvrtletí v období 2011 až 2013 bonusu za podporu 

sběru čtyř komodit - plast, papír, sklo a nápojový karton. Tohoto bonusu lze dosáhnout 

v případě, že obec sbírá všechny čtyři komodity, a současně dosahuje výtěžnosti 

odděleného sběru nápojových kartonů ≥ 0,3 kg/obyvatel/rok. 

 Bonus za akreditované svozové firmy je dalším možným bonusem pro obce. Tento 

bonus může obec získat v případě, že je svozová firma zapojena do systému Eko-Kom a 

splňuje podmínky vydané firmou Eko-Kom. Po splnění těchto podmínek dostane svozová 

firma akreditaci od Eko-Komu, a tím vznikne obci nárok na bonus. V Ostravici tento bonus 

získala obec pouze v roce 2011 (v rámci sledovaných let). V roce 2011 dosáhl bonus 

částku 5774 Kč (viz Tabulka 3.5) 

 Dalším možným bonusem je bonus efektivnosti pro sklo, papír a plast. Bonus slouží 

k tomu, aby nedocházelo k vyvážení poloprázdných nádob, nebo naopak k jejich 

přeplňování. Nejvyšší bonus byl vyplácen za sklo, kdy obec tohoto bonusu dosáhla v 

každém čtvrtletí let 2011, 2012 a 2013. Nejvyšší částky dosáhla obec v roce 2012, kdy 

                                                 
6
 Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo 

směsné, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. 
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výše bonusu činila celkem 8994 Kč, kdežto v roce 2013 bonus činil celkem pouze 3636 

Kč. Co se týče ostatních komodit, obec získala bonus za papír v druhém pololetí roku 2011 

ve výši 604,8 Kč a ve stejném pololetí roku 2013 ve výši 5745 Kč. Za plast nedosáhla ve 

sledovaném období obec bonusu vůbec, což může být způsobeno větším počtem žlutých 

kontejnerů na plast. Tím dochází k nedostatečnému naplnění kontejneru.  

 Posledním možným bonusem je bonus za sběr kovových odpadů. Tohoto bonusu lze 

dosáhnout v případě, pokud obec zajišťuje oddělený sběr kovových odpadů ve sběrném 

dvoře, sběrném místě nebo mobilním sběrem organizovaným v rámci systému obce. Obec 

tohoto bonusu dosáhla v posledních dvou letech, a to vždy ve druhé polovině roku. V roce 

2012 dosáhla částky 2015 Kč a v roce 2013 činila částka 1790 Kč. 

 

Tabulka 3.5. Bonusy za odpady z firmy Eko-Kom obci Ostravice, v Kč 

 

1/2 2011 2/2 2011 1/2 2012 2/2 2012 1/2 2013 2/2 2013 

bonus dostupnosti sběrné sítě - 2781,91 3018,63 3727 2854,67 1342,63 

bonus za dvousložkový sběr skla - 4820,53 - - - - 

bonus za sběr 4 komodit - - - - - - 

bonus za akreditované svozové firmy 2413,52 3360,57 - - - - 

bonus efektivity - papír - 604,80 - - - 5745,66 

bonus efektivity - sklo 3218,03 4820,53 4024,85 4969,35 1596,09 2040,26 

bonus efektivity - plast - - - - - - 

sběr kovových odpadů - - - 2015,1 - 1790 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Garanční odměna 

     Položka je poslední složkou odměny za zajištění využití odpadu. Mezi lety 2011 a 2013 

nebyla vypsána firmou Eko-Kom žádná garanční odměna, a tudíž jí obec Ostravice ani 

nedosáhla.   

 

2) Odměna za zpětný odběr 

Druhou část celkové odměny tvoří již zmiňovaná odměna za zpětný odběr. Této 

odměny obec Ostravice dosáhla ve sledovaném období 2011 - 2013 v každém čtvrtletí. 

Výše odměn je zobrazena v Tabulce 3.6. Její výše se mezi roky 2011 a 2013zásadně 

neměnila. Došlo ke zvýšení odměny pouze v řádu desítek korun, což může být způsobeno 

jednak změnou počtu obyvatel a také změnou výše odměny, která je na každý nový rok 

stanovena jinou částkou. 
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Tabulka 3.6. Odměna za zpětný odběr z firmy Eko-Kom obci Ostravice, v Kč 

 Výše odměny za čtvrtletí Výše odměny za rok 

2011 1164 4656 

2012 1179,5 4718 

2013 1196 4784 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Celkový přehled odměn z firmy Eko-Kom pro obci Ostravice za kalendářní rok je 

zobrazen v Tabulce 3.7. V roce 2013 obec dostala od firmy Eko-Kom celkem 115 612 Kč. 

Oproti roku 2011 došlo k poklesu odměny. V roce 2012 byla odměna za odpady nejvyšší, a 

to ve výši 134 988 Kč. Ze sledovaných let nejde přesně určit, zda příjmy klesají, nebo se 

zvyšují.  

 

Tabulka 3.7. Přehled celkové odměny za rok z firmy Eko-Kom obci Ostravice 

  2011 2012 2013 

Základní odměna  100 482,01 Kč   112 427,33 Kč     95 458,20 Kč  
Bonusy celkem    21 415,09 Kč     17 754,93 Kč     15 369,49 Kč  
Odměna za zpětný odběr      4 656,00 Kč       4 718,00 Kč       4 784,00 Kč  
Odměna celkem         126 553 Kč   134 988,00 Kč   115 612,00 Kč  

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Výše příjmů od firmy Eko-Kom za jednotlivé čtvrtletí kalendářního roku je zobrazen na 

Obrázku 3.7. Nejmenší příjmy jsou dosaženy v prvním čtvrtletí každého roku. Naopak ve 

třetím čtvrtletí každého roku jsou příjmy nejvyšší. V průměru za jeden kalendářní rok obec 

vyfakturovala částku 125 690 Kč. V přepočtu na měsíc je to v průměru 10 474 Kč.  
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Obrázek 3.7. Celkové odměny obce Ostravice za odpady od firmy Eko-Kom, 2011 - 

2013, v Kč 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Pro relativní srovnání příjmů od Eko-Kom je v následujícím odstavci porovnána obec 

Ostravice a obec Mořkov. V Mořkově bylo k 31. 12. 2012 evidováno celkem 2495 

obyvatel, což je v porovnání s Ostravicí přibližně stejný počet. Další ukazatele srovnání 

mezi těmito obci jsou uvedeni v Příloze 17. 

 Stejně jako Ostravice, tak i Mořkov je zapojen do systému zpětného odběru a má 

uzavřenou smlouvu s firmou Eko-Kom. Na území Mořkova jsou rozmístěny kontejnery 

pro sběr plastů, bílého a barevného skla, papíru, bioodpadu, drobného elektra, nádoby na 

sběr baterií a tonerů a kontejnery na textil. V roce 2007 obec zavedla pytlový sběr. 

 V následujícím Obrázku 3.8. je graficky zobrazena výše odměn v jednotlivých měsících 

u těchto dvou obcí. Již na první pohled je zřejmý rozdíl mezi příjmy v těchto obcích. 

Mořkov obdržel v každém pololetí ve sledovaných letech vyšší částku než Ostravice. 

Nejvyšší rozdíl mezi odměnami byl v první polovině roku 2011, kdy Mořkov vyfakturoval 

o 80 113 Kč více než Ostravice.  Nejnižší rozdíl příjmů byl ve stejném roku, ale v druhém 

pololetí, kdy tento rozdíl činil 15 297 Kč. Při celkovém součtu příjmů za období tří let 

vyfakturoval Mořkov částku 588 059 Kč, kdežto v Ostravici činila částka za stejné období 

377 064 Kč. Celkový rozdíl příjmů mezi Mořkovem a Ostravicí dosáhl výše 210 995 Kč za 

období tří let. V průměru za jeden rok je rozdíl roven 70 332 Kč. Rozdíl v příjmu mezi 

obcemi je způsoben systémem sběru separovaného odpadu. Tento Obrázek 3.8. jasně 

potvrzuje fakt, že v případě většího množství kontejnerů a využívání pytlového sběru obec 

vyprodukuje větší množství separovaného odpadu, a tím může dosáhnout vyšších bonusů. 
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Je nutno také podotknout, že obec Mořkov není rekreační oblastí a počet chat využívané k 

rekreačním účelům, je v této obci velmi nízký v porovnání s Ostravicí.  

 

Obrázek 3.8. Porovnání celkových odměn za odpady z firmy Eko-Kom obci Ostravice 

a Mořkov, v Kč  

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, Obecní úřad Mořkov 2014, vlastní zpracování 

 

3.4.3. Orientační přehled příjmů a výdajů v rámci nakládání s odpady v obci 

Ostravice 

 Celkové náklady
7
 za zajišťování služeb spojených s odpady tvoří značnou část rozpočtu 

obce. Správa majetku na Obecním úřadě v Ostravici má vypracovaný přehled ročních 

nákladů za kalendářní rok, který je zobrazen v Tabulce 3.8. Celkové náklady se skládají ze 

Sazby a), které tvoří výdaje
8
 a příjmy a Sazby b) již tvoří pouze výdaje. Z této Tabulky 3.8. 

se poté vypočítávají i poplatky za odpady. Celkový přehled nákladů v roce 2010 je však 

pouze orientační, jelikož byly v tomto roce použity částky za období měsíců leden až říjen. 

Poslední dva měsíce v tomto roce tedy nejsou připočítány k celkové výši nákladů za 

odpady. V ostatních letech je celková výše nákladů uvedena za celý kalendářní rok. 

Tabulka 3.8. je v této práci použita pouze pro přehled nejvyšších výdajů vynaložených za 

odpady.  

 Sazba a) je tvořena výdaji a příjmy za tříděný odpad a službami spojenými s 

odpadovým hospodářstvím a sazba b) tvoří výdaje za netříděný odpad. V sazbě b) jsou 

zahrnuty pouze výdaje za odvoz a uložení odpadu na skládku. Další důvod rozdělení 

výdajů na sazbu a) a b) bude vysvětlen v podkapitole 3.4.5. 

                                                 
7
 Hmotné toky v peněžním vyjádření, nejedná se o okamžité úbytky peněz.  

8
 Peněžní toky (cash flow), jedná se o úbytky peněz. 
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 Je nutno zmínit, že do konce roku 2010 nebyly výdaje za uložení odpadů na skládku 

rozděleny mezi sazbu a) a b), ale tento výdaj byl pouze uváděn v sazbě a). Od roku 2011 a 

2012 se tento výdaj již rozlišoval. Důvod tohoto rozdělení bude rovněž vysvětlen v 

podkapitole 3.4.5. Podobně tomu bylo i u výdajů za odvoz odpadu (popelnice, kontejnery), 

avšak opačně, tedy od sledovaného roku 2008 do 2010 se odvoz odpadu rozlišoval, kdežto 

od roku 2011 je tento výdaj uváděn pouze u sazby b). Na celkových nákladech za odpady 

toto rozdělení však nemá vliv, jelikož je důležitá konečná výše nákladů obce Ostravice.  

 Nejvyšší výdaje jsou za uložení na skládku. Ty přesahovaly ve sledovaných letech 2008 

až 2012 částku jednoho milionu korun a jejich výše od roku 2008 stoupá. Druhou nejvyšší 

položku výdajů tvoří odvoz odpadu (popelnic, kontejnerů). I u těchto položek výdajů se 

jejich výše od roku 2008 do roku 2012 zvyšovala. U ostatních položek se jedná o částky 

nižší, nelze je však považovat za zanedbatelné.  

 Příjmy z odpadů pro obec Ostravice tvoří dvě položky - Organizace a Eko-Kom. 

Organizace představují ubytovací zařízení a hospodářské subjekty, které mají s Obecním 

úřadem Ostravice sepsanou smlouvu za odvoz odpadu. Ve smlouvě je poté uvedena výše 

poplatků a druh odpadu, jehož sběr bude zajištěn obcí Ostravice. U organizací se ve 

sledovaném období 2008 až 2012 příjmy snižují. V roce 2008 činil příjem z organizací 

celkem 677 080 Kč, kdežto v roce 2012 byl tento příjem o 277 502 Kč nižší. Může to být 

způsobeno úbytkem sepsaných smluv mezi obcí Ostravice a organizacemi a také tím, že 

organizace nedodržují zásady v rámci nakládání s odpady a odpady poté ukládají do 

obecních kontejnerů, které jsou však hrazeny z rozpočtu obce Ostravice. Druhou složku 

příjmů tvoří odměny z firmy Eko-Kom, které byly zmiňovány v podkapitole 3.4.1.  
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Tabulka 3.8. Přehled výdajů a příjmů za odpady obce Ostravice, 2008 - 2012, v Kč 

 
  2008 2009 2010 2011 2012 

  Sazba a) 

Výdaje 

separovaný sběr 198 277 218 253 167 312 196 150 211 879 

nebezpečný odpad 168 327 46 682 31 071 90 120 79 047 

velkoobjemový odpad 24 418 22 969 6 037 0 0 

pneumatiky 0 4 276 7 641 11 307 11 514 

poštovné 20 130 20 517 20 746 21 117 20 970 

ostatní náklady 
(opravy+výroba kontejneru) 

55 713 42 400 40 774 39 564 57 200 

umístění + převoz kontejneru 0 0 18 984 0 7 155 

nákup kontejneru 9 525 21 000 0 43 188 0 

pronájem kontejneru (Frýdec. 

skládka) 
0 0 0 9120 0 

osvobození, snížení 33 500 34 000 34 250 36500 32 250 

uložení odpadu na skládku 1 360 038 1 329 672 1 289 227 1 060 341 959 982 

meziroční nárůst - inflace 187 685 66 487 66 487 108 284 76 000 

odvoz odpadu - popelnice 472 878 414 321 295 520 0 0 

odvoz odpadu - kontejnery 432 289 311 168 301 352 0 0 

Mezisoučet - výdaje 2 862 782 2 531 745 2 279 401 1 615 691 1 455 997 

Příjmy 

Organizace (smlouvy) 677 080 602 126 478 825 488 565 399 578 

Eko-Kom 84 019 97 817 95 125 126 553 134 900 

Mezisoučet - příjmy 761 099 699 817 573 950 615 118 534 478 

 sazba a) celkem 2 101 681 1 831 802 1 705 451 1 000 573 921 519 

Sazba a) 

Výdaje 

odvoz odpadu - popelnice 450 500 450 500 449 816 945 881 988 194 

odvoz odpadu - kontejnery 457 632 462 218 471 228 979 817 1 037 991 

Uložení na skládku 0 0 0 522 200 640 525 

 sazba b) celkem 908 632 912 718 921 044 2 447 898 2 666 710 

Celkové náklady 3 009 813 2 744 520 2 626 495 3 448 471 3 588 229 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

  V předešlé Tabulce 3.8. byl přehled příjmů a výdajů rozdělený dle sazby, kdežto v 

následující Tabulce 3.9. je zobrazen přehled celkových nákladů za odpad v obci Ostravice. 

Nejnižší náklady dosáhla obec v roce 2009, kdy náklady za odpady činily 2 744 520 Kč. K 

roku 2010 nelze přihlížet, jelikož jsou v Tabulce 3.8. uvedeny náklady za odpady pouze za 

období měsíce leden až říjen. Celkové náklady se v roce 2012 oproti roku 2008 zvýšily 

zhruba o 578 000 Kč. Je to způsobeno mimo jiné také poklesem příjmů za Organizace, a 

naopak růstem výdajů za odvoz odpadu a uložení na skládku. V posledním sledovaném 

roce 2012 činily náklady bezmála 3 588 229 Kč. Zvyšující se náklady v dalších letech 

nemusí být pro obec Ostravice únosné a obec Ostravice může být nucena v dalších letech 
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zvyšovat poplatky za odpad, popřípadě vynaložit stále vyšší náklady z obecního rozpočtu 

na financování systému nakládání s odpady. Grafický přehled příjmů a výdajů za období 

2008 až 2012 se nachází v Příloze 18. 

 

Tabulka 3.9. Přehled celkových nákladů za odpady obce Ostravice, v Kč 

sazba 2008 2009 2010 2011 2012 

a) 2 101 681 1 831 802 1 705 451 1 000 573 921 519 

b) 908 132 912 718 921 044 2 447 898 2 666 710 

celkem 3 009 813 2 744 520 2 626 495 3 448 471 3 588 229 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 Přehled celkových výdajů na odvoz a uložení komunálního odpadu je zobrazen na 

Obrázku 3.9. Výše výdajů v Obrázku 3.9. jsou odlišné oproti stejným rokům uvedených v 

Tabulce 3.9. Důvodem jsou odlišné databáze, které však byly poskytnuté ze stejného 

zdroje, a tím je Obecní úřad Ostravice.  

 V roční bilanci obce jsou zahrnuty také ostatní výdaje. Ty představují výdaje za opravu 

kontejnerů, odvoz pneumatik nebo vybudování nového stání pro kontejnery. Celkové 

výdaje za rok 2013 činily 4 100 203 Kč. Oproti celkovým výdajům za rok 2011 se tyto 

výdaje zvýšily o cca 300 00 Kč. Na Obrázku 3.3. byla zobrazena celková produkce KO za 

stejné sledované období, z něhož vyplynulo, že se produkce KO snížila o cca 20 tun za rok. 

Zvýšení výdajů na separaci odpadů může být způsobeno změnou cenových podmínek 

svozové firmy, zvýšením cen za uložení KO u frýdecké skládky a případně dalšími 

faktory. 
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Obrázek 3.9. Rozdělení výdajů za odpady obce Ostravice, v Kč 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

 3.4.4. Doplatky za odpady obce Ostravice  

 Náklady za odpady jsou hrazeny jednak poplatníky, kteří jsou uvedeni ve Vyhlášce 

vydanou obcí Ostravice, a z rozpočtu obce Ostravice. Výše doplatku za odvoz KO nelze 

jednoznačně vypočítat z důvodu různých úlev, osvobození nebo složení obyvatel obce. 

Čísla uvedená v Tabulce 3.10. jsou tedy spočítané orientačně a jejich výše je odlišná v 

jednotlivých letech 2009 - 2013. Z poskytnutých dat lze pouze vyčíst to, že v roce 2012 

byla výše doplatku za KO nejvyšší, kdy doplatek převýšil částku jednoho milionu korun. 

Tato hranice byla překročena i v roce 2009. Naopak nejnižší doplatek byl v roce 2013. 

Přesnější údaje nelze získat, protože Obecní úřad Ostravice nemá k dispozici žádné 

nástroje či metody pro výpočet této částky.  

 

Tabulka 3.10. Výše doplatků za odpady obce Ostravice, 2009 - 2013, v Kč 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Výše doplatků 1 191 000 918 000 783 000 1 320 000 575 000 

Zdroj: Odhady poskytnuté Obecním úřadem Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

3.4.5. Poplatky za odpad 

 Mezi environmentální nástroje, které lze aplikovat v rámci odpadového hospodářství a 

které byly již zmiňovány v podkapitole 2.1.3., patří ekonomické nástroje. Ty jsou založeny 

na nepřímém ovlivňování chování subjektů, které poškozují životní prostředí. Jedním z 

možných ekonomických nástrojů jsou poplatky (CENIA,2013). Dle Zákona o odpadech si 
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poplatky
9
 za komunální odpad obec stanovuje sama. Jejich výše je však limitována v 

Zákoně o odpadech, a to v maximální výši 1000 Kč (MŽP, 2013). Naopak v tomto Zákoně 

o odpadech není řečeno, že se obyvatelé obce musí podílet na daných poplatcích. Je pouze 

na Obecním úřadě, zda poplatky zavede, nebo náklady za odpady budou hrazeny pouze z 

obecních rozpočtů. 

  Obec Ostravice má ve své Vyhlášce (viz kapitola 3.3.) stanoven poplatek za odpady. 

Poplatek je hrazen poplatníkem, jenž je definován v Příloze 20. Poplatek za odpady je pro 

poplatníka (viz Příloha 20) stanoven pro rok 2014 takto:  

1) Objekt k individuální rekreaci    950 Kč/rok 

2) Občan trvale bydlící    700 Kč/rok 

3) Občan trvale bydlící - 81 let a starší  500 Kč/rok 

 

 Na Obrázku 3.10. je zobrazena výše poplatku za KO v jednotlivých letech od roku 

2005. Na Obrázku 3.10. lze vidět, že mezi roky 2006 a 2012 byla výše u jednotlivých 

kategorií téměř stejná a výše poplatku se v horizontu sedmi let nijak rapidně neměnila. 

Obrat nastal až v roce 2013, kdy u všech kategorií došlo ke zvýšení poplatků oproti 

předchozím rokům. V období 2005 - 2015 se u obyvatel ve věku 1 až 80 let zvýšil poplatek 

o 310 Kč, což je nárůst o necelých 80% oproti roku 2005. U obyvatel nad 80 let věku se 

poplatek zvýšil ze 195 Kč v roce 2005 na 500 Kč v roce 2014. Poslední kategorií tvoří 

chaty, u nichž taktéž došlo k výraznému nárůstu poplatku za KO v daném období. V roce 

2005 majitelé chat zaplatili za KO celkem 500 Kč, kdežto v roce 2014 už výše poplatků 

činila 950 Kč. Tento fakt může mít negativní dopad na občany a majitele chat v obci, 

jelikož růst poplatků může v některých rodinách ovlivnit jejich rozpočty. U vícečlenných 

rodin se může jednat až o několik stovek korun ročně. Zvyšující se sazba poplatku rovněž 

může přispívat k neochotě občanů odpad třídit.  

 Odpady mají negativní vliv na ŽP a zavedení poplatků za odpady by měly přispívat k 

regulaci těchto dopadů. Podstatou ekonomických nástrojů, do nichž poplatky patří, je 

motivovat a ovlivňovat chování producentů poškozujících ŽP. Výše poplatku za odpady 

tak může občany motivovat k využívání substitutů s lepšími ekologickými parametry a k 

třídění odpadů, a tedy k omezování negativních účinků jejich aktivit na ŽP. 

  

                                                 
9
 Poplatky za uložení odpadů na skládky je povinen platit původce (Zákon ze dne 15. Května 2001 o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů). 
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Obrázek 3.10. Vývoj poplatků dle poplatníka v obci Ostravice, 2005 - 2014, v Kč 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Výpočet poplatku za KO 

 Výše poplatku za KO na osobu se stanovuje na základě výpočtu. Tento výpočet provádí 

správa majetku Obecního úřadu Ostravice na základě celkových nákladů za odpady, které 

byly rozebrány v podkapitole 3.4.3., kde bylo rovněž zmiňováno rozdělení výdajů na sazbu 

a) a sazbu b). Toto rozdělení je z toho důvodu, že do roku 2012 byla maximální výše 

Sazby b) stanovena na 250 Kč/osobu/rok. Tudíž ostatní výdaje za odpady byly poté 

uváděny v Sazbě a). Od roku 2013 se však Sazba b) změnila na maximální výši 750 

Kč/osobu/rok. Proto jsou výdaje za odvoz popelnice a kontejnerů od roku 2013 uváděny 

pouze v Sazbě b). Na výši poplatku za odpady to však vliv nemá. Výdajové i příjmové 

položky v Tabulce 3.11. jsou totožné s Tabulkou 3.8. Nejvyšší výdaje za osobu jsou za 

uložení na skládku a odvoz odpadu, jak tomu bylo i v Tabulce 3.8. Výpočet poplatku za 

odpady uvedený v Tabulce 3.11. však není relativní, a to z toho důvodu, že se výpočet 

prováděl z neúplných dat a to tak, že výpočet poplatku na rok 2011 byl prováděn z 

celkových nákladů za období měsíce 1-10/2010, kdežto u ostatních let se výpočet prováděl 

z celkových nákladů za odpady za celý předchozí kalendářní rok, tedy měsíce 1-12. V 

porovnání s výší poplatku za jednotlivé roky uvedené v Obrázku 3.10. nedošlo mezi roky 

2008 a 2012 ke změně ve výši poplatku u jednotlivých kategorií. Změna výše poplatku 

nastala až v roce 2013 a 2014, u nichž byl prováděn výpočet z celkových nákladů za celý 

předchozí kalendářní rok. Pro další roky by bylo tedy vhodné řídit se stejným časovým 

obdobím při výpočtu poplatku za odpady, jako tomu bylo v letech 2013 a 2014 tak, aby byl 

výpočet absolutní.  
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Tabulka 3.11. Výpočet poplatku za KO na osobu, v Kč 

 
Výpočet poplatku na rok 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  Sazba a) 

Výdaje 

separovaný sběr 54,6 59,8 45,41 39,99 52,58 57,48 

nebezpečný odpad 18,8 12,8 8,43 16,77 24,16 21,44 

velkoobjemový odpad 6,7 6,3 1,64 70,96 0 0 

pneumatiky 0 1,2 2,07 3,04 3,03 3,12 

poštovné 5,6 5,6 5,63 5,67 5,66 5,69 

ostatní náklady (opravy+výroba 

kontejneru) 
15,3 11,6 11,07 1,38 10,6 15,52 

umístění +převoz kontejneru 0 0 5,15 0,81 0 1,94 

nákup kontejneru 2,6 5,7 0 0 11,58 0 

pronájem kontejneru (Frýdec. 

skládka) 0 0 0 2,45 2,45 0 

osvobození, snížení 9,2 9,3 9,29 9,8 9,8 8,75 

uložení odpadu na skládku 374,5 364,2 349,95 377,67 284,27 260,44 

meziroční nárůst - inflace 51,7 18,2 18,05 29,09 29,03 20,62 

odvoz odpadu - popelnice 130,2 113,5 80,21 92,68 0 0 

odvoz odpadu - kontejnery 119 85,2 81,8 106,1 0 0 

Mezisoučet - výdaje 788,2 693,4 618,7 756,41 433,16 395 

Příjmy 

Organizace (smlouvy) 186,5 164,9 130 126,42 130,98 108,4 

EKO-KOM 23,1 26,8 25,8 25,4 33,93 36,6 

Mezisoučet - příjmy 209,6 191,7 155,8 151,82 164,91 145 

sazba a) celkem 578,6 501,7 462,9 604,59 268,25 250 

 
Sazba b) 

  odvoz odpadu - popelnice 124 123,4 122,1 120,7 253,59 268,1 

  odvoz odpadu - kontejnery 126 126,6 127,9 129,3 262,68 281,6 

  Uložení na skládku 0 0 0 0 140 173,77 

sazba b) celkem  250 250 250 250 656,27 723,47 

Sazba a)+b) celkem - výše poplatku 828,6 751,7 712,9 854,59 924,52 973,47 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Sazba poplatku za odpady na rok 2014 činí tedy částku 973 Kč, která je tvořena 

dvěma sazbami:  

 a) částkou 250 Kč za kalendářní rok a  
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 b) částkou 723 Kč za kalendářní rok. Tato částku je stanovena na základě 

skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného 

 KO za  poplatníka a rok (Obecní úřad Ostravice, 2014). 

 

3.6. Hlavní aktéři podílející se na produkci odpadu v obci Ostravice 

 I přes to, že je v Zákoně o odpadech jako původce odpadu definována obec, prvotními 

původci je každý, při jehož činnosti odpad vzniká. Z tohoto důvodu jsou v této práci 

zahrnuti kromě obce Ostravice jako celku i jednotliví aktéři, kteří svou činností přispívají k 

produkci odpadu a rovněž se podílejí na systému nakládání s odpady a svým chováním a 

přístupem mohou tento systém ovlivnit. Informace získané od vybraných aktérů jsou 

prvotními zdroji, a měly by přiblížit situaci a možnosti zlepšení v oblasti nakládání s 

odpady. Hlavními a důležitými původci jsou občané obce, kteří tvoří z vybraných aktérů 

většinovou část. Dalšími aktéry jsou ubytovací a vzdělávací zařízení a majitelé chat. 

Soukromé firmy a živnostníci nejsou v této diplomové práci uvedeni, přestože se řídí 

Zákonem o odpadech, ale v obci Ostravice nejsou tyto subjekty definovány ve Vyhlášce 

vydané obcí Ostravice jako poplatníci.  

 

3.6.1. Občané obce Ostravice a vzdělávací zařízení 

 Demografická charakteristika byla zmiňována již v podkapitole 3.2. Obyvatelé 

Ostravice mají k dispozici od Obecního úřadu popelnice, do nichž mohou ukládat 

komunální odpad. Separovaný odpad, jako je plast, papír, sklo mohou odkládat do 

kontejnerů, které jsou umístěny na veřejném prostranství. Je proto pouze na obyvatelích, 

zda odpad třídí či nikoliv. Množství kontejnerů v obci byla věnována kapitola 3.3.2. 

 Na území obce bylo provedeno dotazníkové šetření mezi místními obyvateli. Konkrétní 

otázky a výsledky odpovědí jsou zobrazeny v Příloze 13. Celkem se dotazníkového šetření 

zúčastnilo jedno sto občanů, z nichž 95 % uvedlo, že odpad třídí. Z nichž však jen 19 % 

obyvatel z celkového počtu dotazovaných třídí veškerý odpad, tedy plast, papír, sklo. Co se 

týče kontejnerů 47 % lidí se shodlo na tom, že je dostačující, ale zároveň 42 % obyvatel 

naopak uvedlo, že bych jich mohlo být více. Na otázku, zda by občané uvítali pytlový sběr 

pro plasty a papír, odpovědělo kladně 72 % dotazovaných. S odpadovým hospodářstvím v 

Ostravici je spokojena necelá polovina dotazovaných, neboli 42 %, ale i zároveň 46 % 

občanů uvedlo, že by se situace mohla zlepšit.  

 Z dotazníkového šetření vyplynulo, že většina obyvatel odpady třídí a rovněž by uvítali 

zlepšení systému nakládání s odpady, například zavedením pytlového sběru.  
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 Další skupinou aktérů jsou vzdělávací zařízení a to konkrétně Základní a mateřská škola 

Ostravice. Tato vzdělávací zařízení jsou zde uvedena z toho důvodu, že provádí aktivity, 

které přispívají k systému nakládání s odpady, a to konkrétně sběr papíru. V roce 

2012/2013 Základní a mateřská škola Ostravice nasbírala v rámci sběrové soutěže v 

regionu severmí Morava celkem 10 900 kg papíru, což znamená, že na jednoho žáka 

připadá 63,74 kg papíru. Sběr papíru organizovaný školou může mít vliv na množství 

papíru odložené v kontejnerech umístěných v obci Ostravice. Sběrem papíru přispívají žáci 

a pedagogové ke zlepšení systému nakládání s odpady. Mezi další aktivity školy patří Den 

Země, kdy žáci pod dohledem pedagogů či jiných pověřených osob, uklízejí odhozené 

odpady v obci a jejím okolí a tím zlepšují veřejné prostranství v obci. Akce je podpořena 

podnikem Lesy ČR, který financuje ochranné rukavice, pytle na smíšený odpad a zajišťuje 

odvoz těchto odpadů. Den Země pořádá škola dvakrát ročně. Oběma aktivitami tak žáci a 

pedagogové přispívají ke zlepšení systému nakládání s odpady v obci, a zároveň se tak i 

vzdělávají v oblasti ochrany životního prostředí.   

 

3.6.2. Ubytovací a rekreační zařízení včetně chat a zahrad 

 V podkapitole 3.4.3 byly v Tabulce 3.8. uvedeny organizace jako příjmy pro obec za 

odpady. Jak již bylo v podkapitole 3.4.3. zmíněno, mezi tyto organizace patří i ubytovací 

zařízení. Vzhledem k vysokému počtu ubytovacích zařízení byly vybrány pouze dva 

hotely. Jedná se o komplex hotelu Sepetná a penzion Sluníčko a hotel Odra.  

 V druhé části budou uvedeni majitelé chat a zahrad. Ti tvoří po obyvatelích druhou 

největší skupinu podílející se na produkci odpadu. Celkový počet těchto subjektů se 

pohybuje v rozmezí 1200-1250. Chaty jsou rozmístěny po celém území obce. Je zde také 

jedna větší chatová osada, jež se nachází v jižní části obce. U těchto aktérů je důležité 

především nakládání s BRO, jelikož se tento odpad u těchto aktérů produkuje v největším 

množství.  

 

Horský hotel Sepetná a penzion Sluníčko 

 Největší ubytovací kapacity na území obce Ostravice jsou v hotelovém komplexu 

Sepetná, který se skládá z horského hotelu Sepetná a penzionu Sluníčko. Oba komplexy 

jsou od sebe vzdáleny necelé 2 km. Celková ubytovací kapacita tohoto komplexu činí cca 

150 lůžek s další možností přistýlek. 

 Hotel Sepetná s penzionem Sluníčko odkládají komunální odpad do svých popelnic (viz 

Příloha 14). Popelnice slouží pro KO, do kterého se vhazuje i papír. Komplex vlastní jednu 
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popelnici na tříděný odpad, do kterého se vhazuje plast. Na samostatný sběr skla nemají 

žádnou popelnici
10

. Svoz odpadu zajišťuje Obecní úřad Ostravice. Na pokojích hotelu je 

jeden odpadkový koš pro veškerý odpad, který poté personál třídí na sklo, plasty a ostatní 

odpad. V hotelu se rovněž třídí určitý druh biologického odpadu, který si odváží soukromá 

osoba.  

 

Hotel Odra 

 Hotel Odra má kapacitu 80 ubytovacích míst. Hotel se nachází v blízkosti centra obce 

Ostravice, a je tudíž velmi dobře přístupný po pozemní komunikaci.  

 Hotel Odra používá k odložení odpadu šest popelnic na KO, pět popelnic na plasty, 

jeden na papír, sklo, plech a bioodpad. Rovněž je na pokojích v hotelu Odra pouze jeden 

koš. Jeho obsah je personálem tříděn. Hotel Odra považuje výši poplatku (viz Tabulka 

3.12.) odvoz odpadu za příliš vysokou. Obec Ostravice nezajišťuje hotelu Odra odvoz 

plastů, tento druh odpadu odváží hotel Odra až do Ostravy k dalšímu zpracování. Hotel 

Odra by uvítal možnost odkládat separovaný odpad do místních kontejnerů. 

 

 Výše poplatků v jednotlivých ubytovacích zařízeních není jednotná, jelikož ta se odvíjí 

od počtu a objemu popelnic. Každé ubytovací zařízení má sepsanou smlouvu s Obecním 

úřadem ohledně poplatků a odvozu odpadu. Přehled poplatků ve vybraných hotelech je v 

Tabulce 3.12., která je rozdělena na rok 2012 a 2013. Hotelový komplex Sepetná zaplatil v 

roce 2013 o dvacet tisíc korun více než v předchozím roce. Tento nárůst byl způsoben 

zvýšením poplatků o jeden tisíc korun u popelnice o objemu 110 litrů a dva tisíce korun u 

popelnice o objemu 240 litrů. V hotelu Odra došlo rovněž k nárůstu výdajů za popelnice, a 

to o šest tisíc korun v roce 2013. Důvod nárůstu výdajů za popelnice je stejný jako v 

hotelovém komplexu Sepetná. V přepočtu za jeden kalendářní měsíc činila v roce 2013 

výše nákladů za odvoz odpadu 7717 Kč v hotelovém komplexu Sepetná, a 2315 Kč v 

hotelu Odra. Zatímco hotelový komplex Sepetná nepovažuje výši výdajů za odvoz KO 

příliš vysoký, hotel Odra má opačný názor a uvítal by snížení poplatku za KO (Hotel Odra, 

2014). 

 

                                                 
10

 Sklo odvážejí výjimečně do obecních kontejnerů, což je v rozporu se Smlouvou 



52 

 

Tabulka 3.12. Přehled počtu popelnic a výše poplatků v hotelovém komplexu Sepetná 

a Odra 

 2012 2013 

 Počet 

popelnic v 

ks 

Objem 

popelnice v 

litrech / ks 

Cena v Kč / 

ks 

Cena 

celkem v 

Kč 

Cena 

celkem v 

Kč / rok 

Cena v Kč / 

ks 

Cena 

celkem v 

Kč 

Cena 

celkem v 

Kč / rok 

Hotel 

Sepetná 

4 110 3 630 14 520 
72 600 

4 630 18 520 
92 600 

8 240 7 260 58 080 9 260 74 080 

Hotel 

Odra 
6 110 3 630 21 780 21 780 4 630 27 780 27 780 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Vlastníci chat a zahrad  

 Majitelé těchto objektů nemají k dispozici vlastní popelnice, které by měli umístěny na 

svém pozemku. Odpad je proto odkládán do velkoobjemových kontejnerů. Tyto 

velkoobjemové kontejnery slouží pro veškerý odpad kromě nebezpečného a 

velkoobjemového odpadu, který je zakázán odkládat do těchto nádob. Velkoobjemové 

kontejnery jsou rozmístěny v blízkosti chatových osad a rekreačních zařízení. Ukázka 

kontejnerů s obsahem je v Příloze 15. V těchto kontejnerech se nachází kromě 

komunálního odpadu také odpady z plastů, skla, papíru, a jiného odpadu jako například 

televizory, rozhlasové vysílače, textil atd. Jelikož se v obci nenachází žádný kontejner na 

bioodpad a není zaveden žádný jiný způsob nakládání s bioodpadem, používají k odložení 

tohoto druhu odpadu právě velkoobjemové kontejnery nebo své vlastní kompostéry.  

 Z terénního šetření v obci Ostravice vyplynulo, že u těchto aktérů je situace v rámci 

nakládání s odpady nepříznivá. Dokazuje to především obsah odpadu ve velkoobjemových 

kontejnerech (viz Příloha 15) umístěné u těchto objektů. Nedochází tak k třídění 

(recyklaci) odpadu, ale ke skládkování, což je nejméně preferovaný stupeň v hierarchii 

nakládání s odpady (viz 2.1.1.). Rovněž vysoké výdaje na odvoz velkoobjemových 

kontejnerů (viz kapitola 3.4.3.) značně přispívají k celkovým nákladům za odpady, což 

nemusí být z ekonomického pohledu dlouho udržitelné.  

 

3.7. SWOT analýza odpadového hospodářství v obci Ostravice  

 SWOT analýza je metoda, pomocí které lze identifikovat silné a slabé stránky a dále 

příležitosti a hrozby, které jsou spojeny s určitou politikou, projektem, podnikatelským 
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záměrem či jinou činností. Používá se především v marketingu a v managementu. 

Přehledně a dobře zpracována SWOT analýza slouží k vyhodnocení dané situace.  

 Tato analýza je dle Zákona o odpadech nezbytnou součástí POH. V této podkapitole 

bude SWOT analýza zaměřená především na odpadové hospodářství v obci Ostravice, 

přičemž se vychází z poznatků v kapitole 3. 

 

Tabulka 3.13. SWOT analýza obce Ostravice s aspekty na odpadové hospodářství 

Silné stránky - STRENGTHS Slabé stránky - WEAKNESSES 

Obec Ostravice obecně: 

 rostoucí počet obyvatel 

 turisticky atraktivní oblast 

 vysoký počet chatek a zahrad 

využívaných k rekreaci 

 zvyšování poplatků za odpady v 

posledních dvou letech 2013 a 2014 

 nízké odměny za odpady z firmy 

Eko-Kom obci Ostravice v porovnání 

s odměnami v obci Mořkov 

 nedostatek kontejnerů na tříděný 

odpad v chatových oblastech 

 nedostatek kontejnerů na bioodpad  

 nedostatečné třídění odpadu v 

hotelových a jiných zařízeních 

 nedostatečná informovanost občanů o 

nakládání s odpady 

 nízký počet kontejnerů na 

papír/nápojové kartony 

 

 spokojenost obyvatel s počtem 

kontejnerů na tříděný odpad 

 blízkost kontejnerů na separovaný odpad 

z rodinných zástaveb 

 využívání Sběrného dvora v Ostravici pro 

ukládání určitého typu odpadu 

 zapojení vzdělávacích zařízení do 

systému nakládání s odpady - sběr papíru, 

Den Země 

 pokles vyprodukovaného KO v období let 

2011 až 2013 

 zapojení obce do systému Eko-Kom 

Příležitosti - OPPORTUNITTIES Hrozby - THREATS 

 možnost čerpání dotací z OPŽP na 
zlepšení systémů nakládání s odpady 

 možnost snížení poplatků za KO 

 možnost zvýšení odměn vyplácených 
firmou Eko-Kom obci Ostravice 

 zlepšení systémů nakládání s bioodpadem 

 zájem občanů o pytlový sběr 

 zlepšení vzájemné spolupráce mezi 

ubytovacími zařízení a obcí Ostravice v 

oblasti nakládání s odpady 

 možnost zavést environmentální nástroje 
v obci v rámci nakládání s odpady  

 zvýšit informovanost občanů o 
odpadovém hospodářství  

 nepodporování skládek pro ukládání 
odpadů ze strany státu a EU 

 snižování kapacity Frýdecké skládky 

 zvyšující se výdaje na odvoz a 
uložení komunálního a separovaného 

odpadu a zvyšující se výdaje za 

uložení odpadu na skládku           

 možné problémy s  ekonomickou    
udržitelností v dalších letech v oblasti 

nakládání s odpady 

 

Vlastní zpracování 

 

 Obec Ostravice je turisty velmi navštěvovanou lokalitou, což patří mezi hlavní silné 

stránky obce. Rovněž se v této obci nachází vysoký počet zahrad a chat, které jsou 
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využívány především k rekreaci. Z pohledu odpadového hospodářství se v obci nachází 

dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad, které jsou dle dotazovaných občanů v 

dostatečné blízkosti. V roce 2011 zavedla obec Sběrný dvůr, který je hojně využívaný 

občany a jenž pomáhá ke zvyšování množství tříděného odpadu, a tím zároveň ke zlepšení 

systému nakládání s odpady.  

 Díky zapojení obce do systému zpětného odběru odpadu firmy Eko-Kom tak obci 

vznikají odměny za odpady, jehož podíl však není příliš vysoký v porovnání s obcí 

Mořkov. Obyvatelé domů, chat a zahrad nemají možnost odložit odpad do kontejnerů na 

BRO, jelikož ty se v obci Ostravice nenacházejí. V obci nejsou jiné možnosti nebo 

systémy, kde tento druh odpadu odložit nebo jak s BRO nakládat. U uvedených 

ubytovacích zařízení nelze třídění odpadu považovat za dostačující, jelikož tato zařízení 

netřídí odpad tak, jak by mohla, tedy papír, plast, sklo a BRO. Hotel Odra navíc plasty 

odváží až do Ostravy, což je ekonomicky nevýhodné. Obyvatelé obce sice v dotazníkovém 

šetření uvedli, že je počet kontejnerů na tříděný odpad dostačující,  na celém území obce  

se však nachází pouze jeden kontejner na papír, který slouží zároveň i pro nápojové 

kartony. Poplatky za odpady se v posledních dvou letech 2013 a 2014 zvýšily u všech 

kategorií o více než 40 %. U obyvatel nad 80 let se jednalo zvýšení o 100 %, což může mít 

negativní vliv na rodinné a osobní rozpočty.  

 Zlepšení situace odpadového hospodářství v obci Ostravice je možné pomocí dotací z 

MŽP, které má v rámci OPŽP pro nové rozpočtové období 2014 - 2021 a jehož hlavní 

priority jsou zaměřené i na nakládání s odpady. Ty obsahují i aktivity týkající se zlepšení 

odpadového hospodářství v obcích. Obec Ostravice tak může realizovat projekty, které 

pomohou zlepšit situaci s nakládáním s BRO u chat a zahrad, a nakládání s odpady v obci a 

ubytovacích zařízení. Novými systémy si obec může zvýšit i příjmy v podobě odměn z 

firmy Eko-Kom.  

 Obec Ostravice odváží odpad na Frýdeckou skládku. Z hierarchie nakládání s odpady je 

však tento způsob nejméně podporovaný. V budoucnu se nepředpokládá podporování 

skládek v České republice. Pro obec Ostravice také nemusí být v dalších letech 

ekonomicky udržitelné stále se zvyšující náklady na odpady, především pak na odvoz a 

uložení odpadu.  

 Díky SWOT analýze se získal ucelený přehled hlavních silných a slabých stránek, 

příležitostí a hrozeb v odpadovém hospodářství v obci Ostravice. Z této analýzy se bude 

vycházet v další kapitole zaměřené na možnosti zlepšení situace odpadového hospodářství 

v obci.  
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3.8. Shrnutí kapitoly 

 Obec Ostravice je atraktivní oblastí, což dokazuje vysoký počet ubytovacích zařízení, 

chat a zahrad. Hlavním legislativním nástrojem používaným v rámci odpadového 

hospodářství v obci Ostravice je Obecně závazná vyhláška, která je brána zároveň i jako 

POH v obci. Touto Vyhláškou se řídí obyvatelé obce, majitelé chat a zahrad. 

 Systém nakládání s odpady v obci Ostravice je v praxi řešen pomocí popelnic určených 

především na KO a dále kontejnerů na separovaný odpad rozmístěné po celém území obce. 

Obec naopak neposkytuje možnost třídit bioodpad. Pro uložení velkoobjemového a jiného 

druhu odpadu je určen Sběrný dvůr v Ostravici. Situaci nakládání s odpady u chat a zahrad 

lze v obci hodnotit za nejméně přívětivou. Poplatek ve výši 950 Kč a jeho nárůst nelze 

považovat za přiměřený vhledem ke způsobu nakládání s odpady. Další subjekty podílející 

se na produkci odpadu jsou ubytovací zařízení, která nemají k dispozici od obce kontejnery 

na separovaný odpad. Tyto kontejnery stejně jako popelnice na KO si musí zafinancovat 

sami.  

 Z ekonomického hlediska není situace v obci Ostravice příliš pozitivní, a to z důvodu 

rostoucích poplatků za KO a zvyšujících se nákladů na svoz odpadu. Obec rovněž nemá 

dostatečně vysoké příjmy v rámci odměn za odpady z firmy Eko-Kom v porovnání s obcí 

Mořkov, což mohlo být způsobeno několika faktory. Hlavní příčinou může být například 

velmi nízký počet kontejnerů na tříděný odpad v chatových osadách. Nedochází tím ke 

třídění odpadu, ale naopak odpad je umístěn do jednotných kontejnerů, za jejichž odvoz 

vznikají obci vysoké výdaje, nikoliv možné příjmy.  

 Zhodnocení situace odpadového hospodářství bylo provedeno pomocí SWOT analýzy, 

jejíž výsledky byly rozepsány v textu. Za silnou stránku v oblasti odpadového hospodářství 

v obci lze považovat pokles vyprodukovaného KO v období let 2011 až 2013 a zapojení 

vzdělávacích zařízení do systému nakládání s odpady. Slabou stránkou je naopak velmi 

nízký počet kontejnerů na tříděný odpad umístěný v chatových oblastech. Příležitostí pro 

obec v oblasti odpadového hospodářství je čerpat dotace z OPŽP na zlepšení systému 

nakládání s odpady. Za hrozbu je považována zvyšující se výdaje za odvoz a uložení 

komunálního a separovaného odpadu a zvyšující se výdaje za uložení na skládku, což 

může způsobit problémy s ekonomickou udržitelností v dalších letech v oblasti nakládání s 

odpady.  
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4. Možnosti zlepšení nakládání s odpady v obci Ostravice 

 V předešlé kapitole bylo analyzováno nakládání s odpady v obci Ostravice. V této části 

jsou vyhodnoceny možné způsoby nakládání s odpady na úrovni obce s aplikací na 

Ostravici. Možnosti způsobu nakládání s odpady vycházejí z výsledků SWOT analýzy 

uvedené v podkapitole 3.7. Jednotlivé způsoby budou nejdříve identifikovány a v 

následující podkapitole 4.4. poté navrženy jako hlavní aktivy pro zlepšení situace 

nakládání s odpady v obci Ostravice. Kromě možných způsobů nakládání s odpady na 

úrovni obce budou v podkapitole 4.2. zmíněny finanční možnosti, které mohou obci 

pomoci při financování projektů zaměřených na nakládání s odpady.  

 

4.1. Možnosti způsobu nakládání s odpady na úrovni obcí 

 Systémy nakládání s odpady se liší v obci a ve městě, a to především z důvodu 

koncentrace obyvatel a typu bydlení. Ne všechny systémy používané v obci lze tedy 

aplikovat i na město. Následující možnosti způsobu nakládání s odpady je proto zaměřeno 

pouze na obec, a to obecně. Všechny možnosti vycházejí ze Směrnice o odpadech vydané 

Evropskou unií, která již byla zmiňovaná v teoretické části, a z hierarchie nakládání s 

odpady. Tyto možnosti jsou vybrány tak, aby mohly být aplikovány konkrétně i na obec 

Ostravici.  

 

4.1.1. Pytlový sběr 

 Systém pytlového sběru byl v České republice zaveden v polovině devadesátých let a je 

využíván stále ve větším rozsahu. Tento systém sběru je jednodušší a méně nákladný pro 

zástavbu rodinných domů ve městech a v obcích. Ve městech se tento způsob stává 

nákladnějším z důvodu delší doby svozu pytlů než svozu kontejnerů. V obcích a v 

rodinných zástavbách tento způsob sběru tříděných komodit může fungovat mnoha 

způsoby. V klasickém případě každá domácnost dostane zdarma nebo za poplatek 

plastové, papírové nebo jutové pytle o objemu od 40 do 120 l. Pytle jsou barevně odlišené 

a jsou určeny pro plasty a papír. Svozová firma nebo případně technické zařízení obce 

(například traktory, nákladní auta) v pravidelných intervalech odvážejí naplněné pytle, 

které každá domácnost sváže a umístí před svůj dům. Sesbírané pytle jsou poté svozovou 

firmou odvezeny k dotřídění a následné recyklaci. Celý systém je ovlivněn tím, že ochota 

třídit odpad velmi závisí na vzdálenosti kontejnerů. Pro domácnost je proto pohodlnější a 

jednodušší vyhazovat separovaný odpad do pytlů než do vzdálenějších kontejnerů. U 

pytlového sběru je tedy docházka prakticky minimální. Nové pytle pak domácnosti 
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dostávají přímo po odběru naplněného pytle do svých schránek nebo v případě zájmu si je 

občané mohou vyzvednout na obecních úřadech. Tento způsob se praktikuje u většiny obcí 

v ČR, které pytlový sběr zavedly. V Moravskoslezském kraji je pytlový sběr považován za 

součást integrovaného systému separovaného sběru odpadů (Hnutí Duha, 2014).  

 Recyklace je v hierarchii nakládání s odpady na třetím stupni (kapitola 2.1.1.). 

Systémem pytlového sběru se tak samotní obyvatelé podílejí na naplňování cílů Směrnice 

o odpadech, která stanovuje recyklovat do roku 2020 až 50% odpadu (kapitola 2.1.1.). 

Rovněž si mohou obce díky tomuto systému zvýšit odměny za odpady z firmy Eko-Kom, a 

tím si snížit celkové náklady za odpady.  

 

4.1.2. Inteligentní systém nakládání s odpady 

 Projekt s oficiálním názvem Inteligentní systém nakládání s odpady (dále jen ISNO) se 

postupně začal rozbíhat ve vybraných městech ke konci roku 2012. Hlavním cílem tohoto 

projektu je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění 

maximálního možného komfortu pro uživatele systému. Tímto systémem lze přispět k 

zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz a domácnosti mohou při zapojení do 

systému snížit výši svých poplatků za odpady. Podstatným principem ISNO je 

dobrovolnost. Dobrovolnost spočívá v tom, že sami občané se na základě vlastního 

přihlášení do systému stanou participanty programu. V praxi tento systém funguje tak, že 

se občané zaregistrují přes webový formulář. Poté dostanou občané zdarma čipem 

označené nádoby na plast, papír, sklo a bioodpad o objemu cca 240 l, které budou v 

pravidelných intervalech vyváženy. U pytlů lze místo čipů použít sadu samolepek s 

čárovým kódem, který tak identifikuje jejich stanoviště. Svozová firma poté zveřejňuje na 

svých webových stránkách či prostřednictvím obecního úřadu množství vytříděného 

odpadu u jednotlivých zapojených domácností. Domácnosti tak mohou rovněž sledovat 

množství vytříděného odpadu a slevu, která jim díky třídění vznikne. Tento systém funguje 

například v Mikulově, kde se zapojilo více než 80% domácností a v některých případech 

došlo ke snížení poplatku o 340 Kč na osobu.  

 Systém lze realizovat i v sídlištní zástavbě, kde jsou čipy umístěny na jednotlivé nádoby 

a poplatky se poté rozpočítávají na základě vytříděného odpadu na osobu.  

Smyslem ISNO je dosáhnout maximální uživatelský komfort a pozitivní finanční motivaci 

uživatelů třídit odpad. ISNO přináší nejen pozitivní environmentální a sociální efekty, ale 

také generuje úspory pro obecní rozpočty. Jde tak o systém ekonomicky, environmentálně i 

sociálně udržitelný.  
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4.1.3. Motivační systémy k třídění odpadu 

 Motivační systém k třídění odpadu zavedlo Německo, jelikož veškeré náklady spojené s 

odpadovým hospodářstvím jsou hrazeny z poplatků placených občany Německa. Obce 

tedy nemohou na odpady doplácet. Výše poplatků v Německu je odvozena od toho, co je 

vyhozeno v popelnici na KO, neboli jednoduše řešeno, výše poplatku závisí na objemu 

nádoby a frekvenci svozu. Tento systém se dá přirovnat k Inteligentnímu systému 

nakládání s odpady zmiňovánému v podkapitole 4.1.2. Motivační systém k třídění odpadu 

se liší tím, že obec nedoplácí za odpady, tudíž vše závisí pouze na obyvatelích obce, kteří 

mohou být více motivováni k třídění odpadu (SLAVÍK, 2014). 

 

4.1.4. Kontejnery na bioodpad a domácí kompostéry 

 Obec má pro zavedení nakládání s bioodpady více možností. Jedním ze způsobů pro 

třídění bioodpadu je možnost uložit tento odpad do kontejnerů určených pro BRO, které v 

pravidelných časových intervalech odveze svozová firma. Ta následně tento odpad využije 

nebo prodá jako druhotnou surovinu k dalšímu zpracování. Výhodou bioodpadu je, že se 

tento odpad může po úpravě znovu využít přímo v domácnostech, převážně pak u majitelů 

chatek a chalup. Stejně jako ostatní kontejnery, bývají i kontejnery na bioodpad umístěny v 

blízkosti rodinných domů. Občané je využívají především v jarních, letních a podzimních 

měsících, kdy dochází na zahradách a zahrádkách k úpravě zeleně, keřů a jiných rostlin. V 

tomto období se kontejnery nejvíce využívají a naplňují. V některých obcích tak vzniká až 

nedostatečná kapacita daných kontejnerů. Následně může docházet ze strany občanů k 

likvidaci bioodpadu vlastním způsobem jako například pálení listí a jiných rostlin na 

vlastních zahradách či k odhazování bioodpadu do popelnic společně s KO. I když 

likvidace bioodpadu tímto způsobem není prozatím v Zákoně o odpadech zakázaná, mohou 

si obce samy vydat vyhlášku, která tento způsob zakazuje. Z hlediska dopadů na životní 

prostředí se nákládání s odpady pomoci spalování nepovažuje za vhodný. Nepříjemný 

zápach a kouř působí negativně na zdraví člověka. Skutečnost je však taková, že k těmto 

činnostem v obcích dochází. Jednou z možných alternativ řešení pro obce je například 

nákup domácích kompostérů, který je zobrazen v Příloze 19. Systém používání domácích 

kompostérů jako nástroj pro nakládání s odpady v obci, může fungovat velmi jednoduše. 

Například tak, že za poskytnutí dotací z MŽP obec nakoupí domácí kompostéry, které 

následovně pronajme buď za symbolickou cenu, nebo jen sjednáním smlouvy s obcí o 

výpůjčce na dobu neurčitou. Domácnosti, které si kompostér pronajmou, poté kontejner 
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umístí na vlastní pozemek a do kompostéru následně ukládají bio odpad. Tím nedochází k 

přeplnění kontejnerů na BRO umístěných na veřejném prostranstvích obce a také k 

likvidaci bioodpadu nešetrným způsobem a nepříznivým vlivem na životní prostředí. 

 

4.1.5. Komunitní kompostování 

 Rozdíl komunitního kompostování
11

 (dále jen KK) oproti využívání kontejneru na 

bioodpad a kompostérů spočívá v tom, že na KK se podílí skupina lidí, jako je domovní 

blok, zahrádkářská kolonie a jiné a celý systém KK si poté daná skupina řídí sama. Dalším 

rozdílem je i to, že se KK mohou zúčastnit také právnické osoby a fyzické osoby 

podnikající. Cíl KK je však stejný jako u předešle zmiňovaných návrhů nakládání s 

bioodpady, a to získat kompost. Komunitní kompostování je rovněž definováno v Zákoně 

o odpadech. Základním východiskem pro KK je vydání vyhlášky, která KK v obci zavede. 

 Při založení KK je nutné nejdříve informovat potencionální účastníky, kteří se na 

komunitním kompostování budou podílet. Poté je potřeba nalézt vhodné místo pro 

umístění kompostéru se souhlasem majitele pozemků. Návrh možných kompostérů pro KK 

je zobrazen v Příloze 20. Pro KK lze použít vermikompostování, automatické kompostéry, 

dřevěné, plastové nebo speciální komunitní kompostéry pro bytovou a sídlištní zástavbu. 

Optimální velikost kompostéru je o objemu cca 0,8m
3
, což postačí pro 20 - 30 domácností. 

Nákup kompostérů může být financováno účastníky KK nebo s pomocí Obecního úřadu. V 

obou případech záleží pouze na domluvě a finančních možnostech jak účastníků KK, tak 

Obecního úřadu. Poslední fází KK je poté informování účastníků o zásadách využívání KK 

a co vše lze do kompostéru vhazovat.  

 Provoz KK je pro účastníky KK bezplatný, je však nutno dohlížet na čistotu odpadu a 

kvalitu kompostu. Stejně tak je výhodou, že se nemusí řešit systém svozu a kompost je pro 

účastníky zcela zdarma.  

 

 Kompostování je v rámci nakládání s odpady považováno jako jeden ze způsobů 

recyklace. Princip kompostování je uveden v podkapitole 2.3.3. Z možných návrhů 

nakládání s odpady na úrovni obce jsou způsoby uvedené v kapitole 4.1.4. a 4.1.5. 

považovány za nejvhodnější. Třídit BRO bude od roku 2015 pro obce povinné (viz 

kapitola 2.4.), a tudíž budou muset obce zajistit jakýmkoliv způsobem možnost třídit 

bioodpad. Tříděním BRO se jednak obci sníží výdaje za odvoz kontejnerů a popelnic, 

                                                 
11

 Podle § 10a odst. 1 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se komunitním kompostováním rozumí 

"systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a 

následné zpracování na zelený kompost."(MŽP, 2013) 
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jelikož BRO nebude moci být v těchto nádobách ukládáno, a tím dojde ke snížení množství 

odpadu uloženého na skládku. Kompostování je rovněž šetrné k životnímu prostředí, 

jelikož se jedná o biologickou metodu používanou při nakládání s odpady (ENVIWEB, 

2013). 

 

4.1.6. Vybudování bio skládky 

  Další z možností systémů nakládání s bioodpadem je vybudování bio skládky neboli 

kompostárny. Tento způsob funguje tak, že obec sveze naplněné hnědé kontejnery do 

vybudované bio skládky, kde dochází následně ke kompostování. Po tomto procesu 

dochází k tvorbě hnojiva, které si mohou občané zdarma odebrat dle svých potřeb. Tímto 

občané ušetří své peněžní prostředky, které by vynaložili na nákup hnojiva. Výhodou 

tohoto systému je, že občané nemusí mít kompostér na svých pozemcích. Naopak 

nevýhodou je finanční náročnost vybudování bio skládky na území obce. Existuje však 

možnost spolufinancování z fondů Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva 

zemědělství. Nakoupené stroje, které slouží ke svozu bioodpadu, může obec v zimních 

měsících využít k údržbě ulic.  

 

4.1.7. Bioplynové stanice 

 Toto technologické zařízení využívající procesu anaerobní digesce slouží rovněž ke 

zpracování bioodpadu (ENVIWEB, 2013). Hlavním produktem tohoto procesu je bioplyn, 

který lze dále využít jako alternativní zdroj energie. Na území ČR existuje mnoho 

bioplynových stanic (dále jen BS), a to komunální, zemědělské a průmyslové. Mapa 

bioplynových stanic v blízkosti obce Ostravice je zobrazena v Příloze 21. 

 Užitek z výstavby a provozu BS je pro obec individuální, jelikož záleží na investorovi, 

druhu BS a možnostech obce. Přínosy z BS jsou jednak v podobě tvorby nových 

pracovních míst, ale také tvorby produkce odpadního tepla, které lze využít k vytápění 

rodinných domů, obecních budov, úřadů a jiných zařízení. Do BS lze dovážet vytříděný 

bioodpad z KO a další odpady z údržby zeleně a školních jídelen za nižší ceny, než jsou 

ceny za skládkování. Tím se sníží jednak náklady obcí, ale také se prodlouží životnost 

skládky.  

 Pro obec může být výstavba BS finančně náročná, avšak lze také využít dotace z fondu 

MŽP nebo z programů určených k financování projektů v obci. Tyto alternativy budou více 

přiblíženy v nadcházející podkapitole 4.2. 
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 Ve vzdálenosti 15 km se nachází zemědělská bioplynová stanice umístěná v obci Baška. 

Ostatní BS v okolí obce Ostravice jsou zobrazeny v Příloze 21. Obec Ostravice však 

nevyužívá žádnou z možných BS ve svém okolí.  

 

4.2. Možnosti finanční pomoci pro nakládání s odpady na úrovni obce  

 Financování projektů v rámci nakládání s odpady na úrovni obce jsou náročné převážně 

z finančního hlediska. Jednou z hlavních možností financování projektů představují dotace. 

Ty lze získat z OPŽP  v rámci MŽP (viz kapitola 2.5.) Další možností financování projektů 

jsou programy zaměřené právě na pomoc obcím, a to poskytnutím půjček nebo úvěrů. 

 

4.2.1. Operační program Životní prostředí 

 Ministerstvo životního prostředí vypsalo v rozpočtovém období 2007 - 2013 několik 

výzev v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen OPŽP) v oblasti 

podpory priority číslo 4.1. s názvem Zkvalitnění nakládání s odpady. Finanční prostředky 

mohly obce čerpat v rámci svých projektů. Podpořené projekty byly zaměřeny například 

na: 

 separaci a svoz bioodpadu v obci,  

 zkvalitnění nakládání s odpady ve městě, 

 zavedení systému kompostování BRO vznikajících v domácnostech v obci, 

 a další projekty realizované na území obce. 

 V rámci projektů je možno pořídit například kompostéry pro domácnosti, kontejnery 

pro tříděný sběr nebo technologii pro svoz odpadu.  

 Obec Ostravice využila v minulém rozpočtovém období 2007 - 2013 dotaci z OPŽP na 

projekt Sběrný dvůr v obci Ostravice, kde finanční náklady a výše podpory byly 

následující:  

Celkové náklady  3 533 741 Kč 

Celkové uznatelné náklady 3 426 614 Kč 

Celková výše podpory 2 912 644 Kč. 

 

 Obec Ostravice díky poskytnutým finančním prostředkům vybudovala separační dvůr 

na území obce, který byl již zmiňován v podkapitole 3.3.2. 

 Pro nové rozpočtové období 2014 - 2020 MŽP doposud neschválilo OPŽP. Poslední, 

pátá verze OPŽP pro programové období 2014 - 2020 svým zaměřením navazuje na OPŽP 

pro období 2007 - 2013. V tomto návrhu OPŽP uvádí jako prioritní osu 3: Odpady a 
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materiálové toky, ekologické zátěže a rizika. Tato prioritní osa 3 obsahuje další tři 

Investiční priority. Investiční priorita 1 prioritní osy 3 s názvem Investice do odpadového 

hospodářství s cílem plnit požadavky acquis
12

 Unie v oblasti životního prostředí a řešením 

potřeb investic, které podle zjištění členských států přesahují rámec těchto požadavků., je 

nejvíce zaměřena na odpadové hospodářství obce (Operační program Životní prostředí, 

2014). Priority podpory projektů na nové období vycházejí především z PHO a nově také z 

Programu předcházení vzniku odpadů České republiky.  

Tato Investiční priorita 1 definuje specifické cíle, které jsou definovány následovně:  

Specifický cíl 1 - předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností  

              odpadů; 

Specifický cíl 2 - zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů; 

Specifický cíl 3 - odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky; 

Specifický cíl 4 - předcházet vzniku odpadů a snížit vliv nebezpečných vlastností  

    odpadů; 

Specifický cíl 5 - zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů; 

Specifický cíl 6 - odstranit nepovolené skládky a rekultivovat staré skládky (Operační 

program Životní prostředí, 2014). 

 

 Hlavní podporované aktivy vycházející ze specifických cílů jsou následující: 

 realizace inovativních technologií pro prevenci vzniku odpadů, 

 realizace technologií k přípravě pro opětovné použití, 

 podpora a rozvoj systému sběru, shromažďování a nakládání s nebezpečnými a 

zdravotnickými odpady, 

 výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, 

 výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů např. 

kompostárny,  

 doplnění systému odděleného sběru, skladování a manipulace s odpady,  

 budování systému odděleného sběru bioodpadu,  

 budování kompostáren s využitím kompostu převážně na zemědělské půdě,  

 budování obecních / komunitních kompostáren 

 a další aktivity  

 

                                                 
12

 právo 
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 V případě schválení návrhu OPŽP budou moci obce realizovat projekty zaměřené na 

odpadové hospodářství s možnou finanční dotací.  

 Z hlavních podporovaných aktivit by obec Ostravice mohla využít především finanční 

prostředky zaměřené na vybudování nebo zlepšení systému nakládání s bioodpadem. 

Konkrétně by se jednalo o vybudování obecních/komunitních kompostáren, koupi 

kontejneru na bioodpad nebo domácích kompostérů. Dále může obec Ostravice díky 

podporovaným aktivitám doplnit systém odděleného sběru odpadu pomoci koupě dalších 

kontejnerů na separovaný odpad.  

 

4.2.2. Program municipálních úvěrů MUFIS 2 

 Program Mufis 2 byl vyhlášen Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. (dále 

jen ČMZRB). Financování tohoto programu je zabezpečováno ze zdrojů sdružených 

ČMZRB a Municipální finanční společnosti a.s. (dále jen MUFIS) ve společném úvěrovém 

fondu. Cílem tohoto programu je poskytnout obcím zvýhodněné úvěry k financování 

investic nutných pro zachování a rozvoj jejich infrastruktury. Z programu mohou být 

obcím poskytovány úvěry v hodnotě od několika tisíc korun až po 40 mil. Kč. Výše 

poskytnutého úvěru obcím poté závisí na potřebách konkrétní obce, ale také na možnosti 

obce úvěr splácet. Úvěry jsou poskytovány na pořízení nebo rekonstrukci majetku mimo 

jiné v těchto oblastech: 

 vodovody, kanalizace, čistírny odpadních vod a jiné vodohospodářské stavby, 

 zařízení na skládkování a likvidaci tuhého odpadu (skládky, spalovny),  

 jiné projekty zaměřené na zlepšení podmínek bydlení a životního prostředí v obcích 

(po předchozí konzultaci s ČMZRB) 

 a jiné.  

Ukončení tohoto projektu je stanoveno k 31. 12. 2014. 

 Z tohoto programu MUFIS by obec Ostravice mohla využít úvěr pro případnou 

výstavbu obecní skládky na BRO nebo bioplynové stanice, která je finančně náročnější, a i 

v případě poskytnutí dotace z MŽP by obec Ostravice musela financovat především 

bioplynovou stanici pomoci úvěru.  

 

4.3. Další možné aktivity v oblasti nakládání s odpady  

 V předešlých kapitolách 4.1. a 4.2. byly popsány způsoby nakládání s odpady a finanční 

možnosti, které obce mohou použít pro zlepšení situace nakládání s odpady v obci. V této 
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kapitole budou uvedeny další možné aktivity zaměřené na obce v oblasti odpadového 

hospodářství.  

 

4.3.1. Benchmarking obcí v oblasti nakládání s odpady 

 Benchmarking je nástroj používaný ve strategickém managementu. Tento nástroj se 

začal používat v 80. letech 20. století. Smyslem benchmarkingu je měření a porovnání 

procesů, produktů a metod mezi organizacemi. Cílem je poté nalézt optimální řešení díky 

informacím získaným od jiných organizací, které přispějí ke zlepšení dané situace. U obcí 

lze tento způsob praktikovat tak, že se obec přihlásí do projektů zaměřených na odpady, 

kde obec poskytne své informace týkající se nakládání s odpady. V projektu bývá zapojeno 

více obcí a na základě získaných informací z každé obce, se mohou obce navzájem 

inspirovat. Benchmarking tak vytváří jednoduchou a dostupnou platformu pro sdílení 

informací v oblasti nakládání s odpady. Příkladem z praxe je webový portál s názvem 

Kompostuj.cz, kde obec vyplní dotazník a po přihlášení obdrží obec výsledky 

benchmarkingu z jiných obcí. Přihlášení i získání informací ze zmiňovaného webového 

portálu je zcela zdarma (ŠŤASTNÁ, 2014). Obec Ostravice benchmarking v oblasti 

nakládání s odpady nevyužívá. 

 

4.3.2 Konference a semináře zaměřené na nakládání s odpady  

 Mnoho užitečných informací můžou pracovníci Obecních úřadů získat na konferencích 

a seminářích zaměřených na odpady. Mohou zde získat nové znalosti a inspiraci, které pak 

lze aplikovat v rámci nakládání s odpady v dané obci. Stručný přehled konferencí 

pořádaných na území ČR je uveden níže. Jedná se především o konference pořádané 

pravidelně v určitých intervalech.  

 

Odpady 21 

 Jde o konferenci zaměřenou na aktuální otázky týkající se odpadového hospodářství, 

zejména pak energetické využití odpadu. Konference se koná v Ostravě v období měsíce 

května jednou ročně. Konference se mohou zúčastnit odborníci v oblasti odpadového 

hospodářství, zástupci měst a obcí, pracovníci výzkumných ústavů, vysokých škol i 

podnikatelské sféry a další. Čtrnáctý ročník konference pořádaný v roce 2014 byl zamřen 

na energetické a materiálové využití odpadu, jejich limity a ekonomiku obou procesů 

(MSK, 2014).   
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Konference Odpady a obce 2014 

 Tuto konferenci pořádá firma Eko-Kom každoročně počátkem června v Hradci Králové. 

V roce 2014 byla hlavní témata konference zaměřená na očekávaný vývoj legislativy v ČR 

a EU v oblasti odpadového hospodářství, meziobecní spolupráci při hospodaření s odpady, 

způsoby sběru a recyklace vybraných komunálních odpadů a další (EKO-KOM, 2014). 

 

Konference ,,Kaly a odpady" 

 Tato tradiční konference se koná v měsíci červnu v Brně a má za cíl seznámit odbornou 

veřejnost s novými poznatky, postupy a technologiemi v oblasti kalů a odpadů 

(ENVIWEB, 2014).  

 

 Zmiňované konference jsou vhodné i pro pracovníky Obecního úřadu Ostravice. Účast 

na těchto a dalších konferencích, zaměřených na odpadové hospodářství a určených mimo 

jiné pro pracovníky obecního úřadu, přispěje k získání nových informací pro nakládání s 

odpady.  

 

4.4. Návrhy pro zlepšení nakládání s odpady v obci Ostravice 

 Systém nakládání s odpady v obci Ostravice lze považovat za dostačující. Silné a slabé 

stránky v oblasti nakládání s odpady byly vymezeny a shrnuty v předešlé podkapitole 3.6. 

Obec Ostravice má mnoho možností, jak systém s nakládání s odpady zlepšit, tak aby 

přinesly užitek jak pro obyvatele, tak pro samotnou obec.  

 Pro zlepšení nakládání s odpady v obci Ostravice by měly být realizovány aktivity 

zaměřené na zlepšení systémů nakládání s odpady. Mezi hlavní aktivity, které by přispěly 

ke zlepšení systému, patří: 

 

1) Zavedení pytlového sběru 

 Tento systém přispěje ke zvýšení míry třídění separovaného odpadu, a zároveň dojde ke 

snížení produkce komunálního odpadu. Obec tak může získat vyšší příjmy z firmy Eko-

Kom, a zároveň se sníží náklady za odvoz KO na Frýdeckou skládku. Pytlový sběr by měl 

být prováděn u rodinných domů. U domu panelového typu by tento systém nebyl vhodný z 

důvodu omezených možností obyvatel uschovat naplněné pytle. Tito obyvatelé by i nadále 

odhazovali separovaný odpad do obecních kontejnerů. Do pytlů by obyvatelé ukládali 

plasty a papír. Sklo a jiný odpad není možné z bezpečnostních důvodů vhazovat. V rámci 

dotazníkového šetření (viz Příloha 13) vyplynulo, že by obyvatelé pytlový sběr uvítali.  
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2) Nákup kontejnerů na bioodpad 

 Obec nakoupí kontejnery na bioodpad, které rozmístí v okolí rodinných zástavbách tak, 

aby do nich mohli občané vhazovat bioodpad a vzdálenost kontejnerů od rodinných domů 

nebyla příliš vysoká. Pro chaty a zahrady by se poté zavedl jiný systém nakládání s BRO, 

jelikož počet kontejnerů na bioodpad by nemusel být dostačující, popřípadě naopak by 

obec musela koupit větší množství kontejneru na BRO tak, aby byl plně dostačující i pro 

chatové osady. Dle nově připravovaného Zákona o odpadech bude povinnost třídit 

bioodpad pro obce. Financování odděleného sběru bioodpadu by mělo být realizováno z 

úspor, které přinese snížení nákladů na likvidaci směsného komunálního odpadu.  

 

3) Nalezení vhodného řešení pro nakládání s odpady u chat a zahrad 

 U chat a zahrad je situace nejvíce komplikovaná, a to převážně u KO v porovnání s 

trvale žijícími obyvateli obce Ostravice. Jedním ze způsobů, jak nakládání s odpady u chat 

a zahrad zlepšit, by mohlo být přidělení popelnic ke každému objektu. V tomto případě 

však nastává problém s jejich odvozem, jelikož odvoz popelnic je prováděn v intervalu 14 

dní. V případě, že se majitelé ve svých objektech nenacházejí souvisle nebo alespoň 

dvakrát do měsíce, nemají možnost popelnice umístit před své objekty k cestám a naopak 

po vysypání odpadu svozovou firmou sklidit popelnice. Ponechání popelnic delší dobu na 

komunikacích může vyústit v jejich odcizení a případně také komplikovat průjezd vozidel. 

Možností řešení, kde by mohli majitelé chat a zahrad odkládat odpad, je vyměnit 

velkoobjemové kontejnery za kontejnery menších objemů určené pro komunální odpad, a 

rovněž umístit do těchto lokalit kontejnery na tříděný odpad, jako je sklo, plast a papír. Z 

praktického hlediska je pro tyto obyvatele lepší odpad přímo roztřídit a odložit v blízkosti 

svých objektů. Pro separaci bioodpadu existuje zde možnost řešit situaci pomoci 

kontejnerů na bioodpad (viz předešlý odstavec), nebo řešit situaci pomoci kompostérů či 

zavedení komunitního kompostování. Princip těchto možností s následným využitím je 

popsán v podkapitole 4.1.4. a 4.1.6. Jelikož je většina chat a zahrad dobře přístupná i pro 

větší nákladní auta, nebyl by z technického hlediska svoz těchto kontejnerů svozovou 

firmou problémem. Výjimku však tvoří chaty umístěné mimo chatové oblasti v hůře 

přístupných místech. V těchto případech by nebyla svozová firma schopna zajistit odvoz 

odpadů z daných míst. Pro obyvatele těchto objektů je poté jedinou možností odložit odpad 

do kontejnerů umístěných přímo v obci či v jiných městech nebo obcích.  
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4) Vypracování projektu na Obecní bioskládku 

 Obec Ostravice by vypracovala projekt na obecní kompostárnu a v rámci možných 

výzev by zažádala o případnou dotaci. Výstavba kompostárny by byla sice finančně 

náročnější, ale v případě získání dotací by se obci mohla vyplatit. Obci by se snížily 

náklady za odvoz kontejnerů umístěných hlavně v chatových osadách, a zároveň by občané 

získali zdarma kompost pro své potřeby. Obecní bioskládka by se vyplatila v případě 

sjednocení systému nakládání s BRO u rodinných domů, chat a zahrad. V případě, že by 

obyvatelé obce Ostravice a majitelé chat a zahrad řešili nakládání s BRO pomocí domácích 

kompostérů, nebyla by výstavba obecní bioskládky příliš významná. Bioskládka by byla 

výhodná naopak v případě nákupu dostačujícího množství kontejnerů na BRO a následně 

vhodného umístění na území obce Ostravice tak, aby do těchto kontejnerů mohly vhazovat 

bioodpad všechny subjekty v obci.  

 

5) Rozšíření možností nakládání s odpady v ubytovacích zařízeních 

 Situaci v rámci nakládání s odpady v ubytovacích zařízeních lze zlepšit například tak, 

že se Obecní úřad Ostravice domluví s těmito zařízeními na poskytnutí obecních 

kontejnerů na separovaný odpad a bioodpad, jelikož samotná ubytovací zařízení nemají 

tendenci ani motivaci odpad třídit. Pracovníci ubytovacích zařízení odkládají ve 

výjimečných případech separovaný odpad do obecních kontejnerů, čímž porušují smlouvu 

s obcí (viz podkapitola 3.6.2.) Čím více odpadů by ubytovací zařízení vytřídilo, tím by jim 

mohla být poskytnuta vyšší sleva na poplatku. Kontejnery na tříděný odpad by obec 

Ostravice pořídila v rámci podporovaných aktivit z OPŽP (viz podkapitola 4.2.1.), kterými 

jsou doplnění systému odděleného sběru a bioodpadu.  

 

6) Zvýšení aktivit pracovníků Obecního úřadu zabývající se odpadovým 

hospodářstvím 

 Pracovníci Obecního úřadu se mohou zapojit do akcí týkajících se odpadového 

hospodářství jako například do benchmarkingu, účastnit se seminářů a konferencí 

zaměřených na odpady. Další možnou aktivitou je pravidelně poskytovat a zveřejňovat 

informace o možnosti třídění odpadu, předcházení vzniku odpadu či vydávat přehled 

výdajů a příjmů v rámci odpadového hospodářství. Tyto informace by mohly být 

zveřejňovány Obecním úřadem na jeho webových stránkách, případně v rámci letáků 

umístěných do schránek rodinných domů. Další možností je zavést komunitní plánování 
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(dále jen KP) pro občany obce, majitele chat a zahrad, kdy by se vedla otevřená diskuze na 

téma Odpady mezi účastníky KP a pracovníky Obecního úřadu. Obec Ostravice by tak 

měla připomínky, podněty a možné návrhy ze strany občanů ke zlepšení situace nakládání 

s odpady v obci. Obec Ostravice může dále podporovat aktivity pořádané Základní a 

mateřskou školou Ostravice, jako například spolufinancovat odborné přednášky na téma 

odpady (recyklace, třídění, a jiné) a přednášky týkající se ochrany životního prostředí.  

 Obec Ostravice může využít i dalších možných řešení pro zlepšení situace nakládání s 

odpady, jako například rozšířit počet míst pro odložení elektro odpadu, prázdných tonerů, 

vybitých baterií a dalšího odpadu.  

 

4.5. Shrnutí kapitoly 

 Možnosti nakládání s odpady na úrovni obce jsou různorodé, a to především s ohledem 

na složení odpadu. S bioodpadem se musí nakládat jinak než s plasty. Hlavním principem 

je však u jakéhokoliv způsobu nakládání s odpady vycházet z platných směrnic a zákonů. 

Uvedené možnosti nakládání s odpady odpovídají environmentálnímu hledisku a zároveň 

by měly být trvale udržitelnými. U některých však nemusí být jejich zavedení pro obec 

Ostravice ekonomicky výhodné, jako například výstavba Bioplynové stanice.  

 Nejvíce možností pro zlepšení situace nakládání s odpady existuje u separačního 

odpadu a bioodpadu. Řešení nakládání s bioodpadem bude pro obec od roku 2015 

povinností, jelikož vstoupí v platnost nový POH, který obsahuje jako hlavní prioritu 

okamžité zavedení systému pro nakládání s biologicky rozložitelným odpadem na úrovni 

obce.  

 Pro zlepšení systému odpadového hospodářství byly vytyčeny také hlavní prioritní osy 

v rámci Operačního programu Životní prostředí. Již v minulém rozpočtovém období bylo 

možné čerpat finanční prostředky z tohoto programu a v nadcházejícím období 2014 - 

2021 tomu nebude jinak. Pro obce byly vytyčeny hlavní aktivity, na jejichž základě mohou 

obce vypracovat projekty týkající se odpadového hospodářství.  

 Konkrétní aktivity, které byly navrženy pro obec Ostravice, by měly přispět ke zlepšení 

systému nakládání s odpady tak, aby byly reálně proveditelné. Hlavní aktivity by měly 

obci zvýšit především příjem z firmy Eko-Kom a nezvýšit náklady v rámci nakládání s 

odpady.  
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5. Závěr 

 Cílem této diplomové práce bylo odhalit a zhodnotit současnou situaci nakládání s 

odpady v obci Ostravice a poté navrhnout konkrétní možnosti zlepšení v rámci systému 

nakládání s odpady v této obci. V rámci metod byla využita analýza odpadového 

hospodářství v obci a následná syntéza získaných poznatků. Dále bylo využito dotazníkové 

šetření, které bylo prováděno v dubnu mezi obyvateli obce. Celkově se dotazníkového 

šetření zúčastnilo jedno sto obyvatel. Situace odpadového hospodářství byla v obci 

Ostravice posuzována na základě analýzy a syntézy. Pomoci analýzy byla vyhodnocena 

situace v oblasti produkce odpadu a ekonomická situace nakládání s odpady v obci. Na 

základě získaných poznatků byly poté pomoci syntézy navrženy možnosti zlepšení situace 

v rámci nakládání s odpady v obci Ostravice. Tyto možnosti respektují hierarchii nakládání 

s odpady, která je součásti Směrnice o odpadech a zároveň splňují požadavky na ochranu 

ŽP a lidského zdraví.  

 Při nakládání s odpady je nutno řídit se legislativními předpisy Evropské unie a České 

republiky. Hlavní platný legislativní akt na úrovni EU v oblasti odpadového hospodářství 

je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ odpadech a o zrušení některých 

směrnic. Touto Směrnicí o odpadech se řídí všechny členské státy EU, které by ji měli 

implementovat do svého právního řádu. Na úrovni České republiky se obce poté řídí 

Zákonem č. 185 ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

Důležitou součástí obou legislativních aktů je kromě jiného, hierarchie nakládání s odpady, 

která určuje posloupnost jednotlivých přístupů v nakládání s odpady. Dle této hierarchie by 

se mělo především činit tak, aby se vzniku odpadu předcházelo. Když už odpad vznikne, 

mělo by se uvažovat o možnostech jeho opětovného využití. Dalším principem je 

recyklace a kompostování. Tato metoda je využitelná mimo jiné i v obcích, jelikož samotní 

obyvatelé mohou odpad třídit. 

 Obec Ostravice je situována pod nejvyšší horou Beskyd zvanou Lysá hora a pro turisty 

je velmi oblíbenou a navštěvovanou oblastí. Proto se v obci Ostravice nachází mnoho 

ubytovacích zařízení, které jsou celoročně využívány. Rovněž je na území obce evidován 

velký počet chat a zahrad, které slouží k soukromé rekreaci. V obci dochází od roku 2006 k 

nárůstu v počtu obyvatel.  

 V rámci analýzy odpadového hospodářství bylo zjištěno, že v obci došlo od roku 2011 

do roku 2013 k poklesu produkce komunálního odpadu. Pro odložení separovaného 

odpadu se v obci nachází několik kontejnerů. Největší počet kontejnerů je určen na plast, 



70 

 

dále je možné třídit sklo a to na bílé a barevné. Papír je možno vhazovat pouze do jednoho 

kontejneru, nebo ho shromažďovat a následně odevzdat v rámci sběru papíru, který pořádá 

Základní a mateřská škola Ostravice. V roce 2011 byl v obci vybudován sběrný dvůr, do 

něhož mohou obyvatelé bezplatně odkládat některé druhy separovaného odpadu. 

Vybudování sběrného dvora tak přispělo k zvýšení možnosti obyvatel odpad recyklovat a 

ne jej jenom ukládat na skládku, což je v souladu s hierarchií nakládání s odpady.  

 Pomoci analýzy zaměřenou na ekonomickou situaci odpadového hospodářství v obci 

Ostravice bylo zjištěno, že důležitá část příjmu obce je tvořena odměnami za odpady z 

firmy Eko-Kom. Celková odměna je tvořena bonusy a odměnami. Ty jsou stanoveny na 

základě výpočtů a kritérií, které obec musí splňovat, aby daného bonusu a odměny dosáhla. 

Na některé bonusy však obec Ostravice nedosahuje vůbec a celková výše odměny je proto 

nižší v porovnání s obcí Mořkov, která je v počtu obyvatel srovnatelná s Ostravicí. Nízké 

odměny za odpady od firmy Eko-Kom jsou považovány za slabou stránku v rámci 

odpadového hospodářství v obci. Dále bylo zjištěno, že nejvyšší výdaje obce Ostravice 

jsou za odvoz odpadu z popelnic a kontejnerů a uložení na skládku. Od roku 2008 dochází 

navíc ke zvyšování těchto výdajů. Jedním z ekonomických nástrojů používaný v 

odpadovém hospodářství jsou poplatky. Jejích cílem je přenést náklady za znečištění 

životního prostředí na jeho původce. Obce v České republice nejsou povinny tyto poplatky 

zavést, avšak obec Ostravice má tyto poplatky za odpady zavedeny. Jejich výše se v 

posledních dvou letech 2013 a 2014 značně zvýšila.  

 Z vybraných aktérů, kteří se podílejí na produkci odpadu, je situace v rámci nakládání s 

odpady nejméně příznivá u chat a zahrad. Majitelé nemají k dispozici v blízkosti svých 

objektů kontejnery na separovaný odpad, a tak veškerý odpad odkládají do 

velkoobjemových kontejnerů, čímž nedochází k třídění ani následné recyklaci či 

kompostování. Tento odpad je ukládán na skládku, což je poslední stupeň v hierarchii 

nakládání s odpady. Důvodem nepříznivé situaci nejen u těchto aktérů je mimo jiné 

nakládání s bioodpadem. Ten občané, majitelé chat a ubytovacích zařízení nemají možnost 

kde odkládat, jelikož v obci není žádný kontejner na bioodpad a obec Ostravice nemá 

zaveden ani žádný systém pro nakládání s BRO. Od nového roku 2015 bude mít obec 

povinnost zajistit tříděný sběr i pro bioodpad, což v dosavadním Zákoně o odpadech není 

uvedeno. Sběrem bioodpadu se tak sníží skládkování odpadů obecně.  

 SWOT analýzy poukázala na silné a slabé stránky v rámci nakládání s odpady v obci 

Ostravice. Za silnou stránku lze obecně považovat možnost obyvatel odpad třídit a to díky 

kontejnerů umístěných v obci na separovaný odpad. Slabou stránkou je naopak velmi 
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nízký počet kontejnerů na separovaný odpad v chatových oblastech a netřídění bioodpadu. 

Příležitostí pro obec Ostravice je možnost využít dotací, které je možné čerpat v rámci 

OPŽP 2014 - 2020 s prioritní osy zaměřené na zlepšení nakládání s odpady. Hrozbou pro 

obec Ostravice je zvyšující se celkové náklady vynaložené na nakládání s odpady v obci.  

 Na základě výsledků z analýzy zaměřené na odpadové hospodářství v obci Ostravice, 

byly poté navrženy možnosti nakládání s odpady na úrovni obce. Z navržených možností 

by bylo pro obec Ostravice vhodné zavést pytlový sběr na plasty a papír. Dle 

dotazníkového šetření prováděné na území obce by 78 % obyvatel uvítalo systém 

pytlového sběru. Tento systém by zvýšil množství vytříděného odpadu, což by se projevilo 

také ve zvýšení odměn obce za odpady z firmy Eko-Kom. Nakládání s bioodpadem v obci 

Ostravice lze řešit několika způsoby. Jednou z možností je nákup kontejnerů na BRO, do 

kterých by obyvatelé a majitelé chat a zahrad mohli BRO odkládat. Další z možností je 

nákup domácích kompostérů nebo zavedení komunitního kompostování. Všechny tři 

způsoby nakládání s BRO jsou v souladu se Směrnicí o odpadech. Pro úplný systém 

nakládání s BRO by obec mohla vypracovat v rámci dotací projekt na výstavbu bioskládky 

v obci. Dotace by byly poskytnuty z OPŽP v rámci prioritní osy 3, která je zaměřena na 

investice do odpadového hospodářství. Tuto skládku by mohli využívat i okolní obce. 

Hlavním smyslem navrhovaných možností zaměřené na nakládání s bioodpady je, aby v 

obci Ostravice byla možnost bioodpad třídit. Tříděním BRO by se snížilo množství KO v 

popelnicích a velkoobjemových kontejner, čímž by se poté snížily i výdaje za odvoz těchto 

nádob na skládku.  

 Dalším návrhem bylo zlepšit komunikaci mezi Obecním úřadem Ostravice a 

ubytovacími zařízeními v oblasti nakládání s odpady. Obec Ostravice sice řeší odvoz KO z 

ubytovacích zařízení na skládku, neřeší však už možnost ubytovacích zařízení odpad třídit. 

Nádoby na separovaný odpad si tyto zařízení musí pořídit z vlastních zdrojů, a rovněž se 

musí postarat i o odvoz tohoto odpadu.  

 Posledním navrhovaným řešením pro zlepšení systému nakládání s odpady bylo zvýšit 

aktivitu pracovníků Obecního úřadu Ostravice. Aktivity spočívají například v zapojení se 

do benchmarkingu, pomocí kterého může obec získat mnoho nových informací a dozvědět 

se o zkušenostech nakládání s odpady v jiných obcích. Ostatní aktivity byly zaměřené na 

spolupráci mezi obyvateli a Obecním úřadem Ostravice.  

 Systém nakládání s odpady v obci Ostravice nelze považovat za nevyhovující. Zároveň 

však lze konstatovat, že nejsou zde využity všechny možnosti v oblasti nakládání s odpady, 

které by mohla obec využít. U separovaného sběru lze zlepšit situaci pomoci pytlového 



72 

 

sběru nebo zvýšením počtu kontejnerů na tento odpad. U nakládání s BRO je možností 

ještě více. Obec Ostravice by měla především svým občanům a rekreantům zajistit 

možnost odpad třídit. Zároveň by však měla existovat samotná iniciativa ze strany občanů 

a majitelů objektů podílet se na zlepšení systému nakládání s odpady.  

 Zlepšování životní úrovně a blahobytu lidí by mělo být prováděno takovým způsobem, 

při kterém budou zachovány přírodní hodnoty a biologická rozmanitost i pro další generace 

a tedy v souladu s udržitelným rozvojem. 

 Obce by měly odpadovému hospodářství věnovat značnou pozornost, jelikož se jedná o 

oblast, kterou bude potřeba řešit i v budoucnu. Negativní dopady na životní prostředí, které 

jsou způsobeny díky produkci a nakládání s odpadem, by měly být snižovány v co nejvyšší 

míře. A je zároveň na každém z nás, zda chce mít své okolí hezké a čisté a svým chováním 

přispět ke zlepšení stavu životního prostředí.  
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Příloha 1 Přehled ekonomických nástrojů OH v ČR 

Název nástroje Předmět zpoplatnění Sazba za jednotku Poplatník 
Frekvence 

plateb 
Výjimky 

Příjemce výnosu a jeho 

využití 
Správce/výběrce 

Další 

charakteristiky 

poplatky za 

uložení odpadů  

základní složka - 

komunální a ostatní 

odpad 

500 Kč/t 

původce odpadu, 

plátcem je provozovatel 

skládky 

jednorázová 

platba 

TZS, obec jako původce 

odpadu při jeho uložení 

na skládku na 

katastrálním území této 

obce 

80% základní složka - 

obec, 20% riziková složka - 

SFŽP , toto rozdělení platí 

pouze u nebezpečných 

odpadů, u ostatních odpadů 

dostává 100% výnosu obec 

přímo do svých příjmů 

obec a krajský úřad u 

ostatních odpadů 

obec, u rizikové 

složky NO je to SFŽP, 

který také provádí 

kontrolu 

  základní složka - 

nebezpečný odpad 
1700 Kč/t 

riziková složka -  

nebezpečný odpad 
4500 Kč/t 

místní poplatek 

za provoz 

systému 

shromažďování, 

sběru, přepravy, 

třídění, využívání 

a odstraňování 

komunálních 

odpadů 

komunální odpad 

vznikající na území 

obce - provoz systému 

shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, 

využívání a 

odstraňování 

komunálních odpadů 

250 Kč za osobu/rok + částka 

stanovená na základě skutečných 

nákladů obce předchozího roku na sběr 

a svoz netříděného komunálního 

odpadu až 250 Kč za osobu/rok,  

rozúčtování nákladů na sběr a svoz 

netříděného komunálního odpadu na 

osobu stanoví obec v obecně závazné 

vyhlášce 

fyzická osoba, která má 

v obci trvalý pobyt 

nebo fyzická osoba, 

která má ve vlastnictví 

stavbu určenou nebo 

sloužící k individuální 

rekreaci, ve které není 

hlášena k trvalému 

pobytu žádná fyzická 

osoba 

stanoví 

obec, 

obvykle 

jednou ročně 

nejsou stanoveny 

obec, provoz systému 

shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování 

komunálních odpadů 

obec 

obec může 

stanovit pouze 

jeden z uvedených 

poplatků 

úhrada za 

shromažďování, 

sběr, přepravu, 

třídění, využívání 

a odstraňování 

komunálních 

odpadů 

na základě písemné smlouvy, smlouva 

musí být uzavřena písemně a musí 

obsahovat výši úhrad 

fyzické osoby 

poplatek za 

komunální odpad  

maximální výše poplatku se stanoví 

podle předpokládaných oprávněných 

nákladů obce vyplývajících z režimu 

nakládání s komunálním odpadem 

rozvržených na jednotlivé poplatníky 

podle počtu a objemu nádob určených 

k odkládání odpadů připadajících na 

jednotlivé nemovitosti nebo podle 

počtu uživatelů bytů a s ohledem na 

úroveň třídění tohoto odpadu, v 

poplatku mohou být promítnuty i 

náklady spojené s pronájmem nádob 

určených k odkládání odpadu 

každá fyzická osoba, při 

jejíž činnosti vzniká 

komunální odpad, 

plátcem poplatku je 

vlastník nemovitosti, 

kde vzniká komunální 

odpad 
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Zdroj: MPSV, vlastní zpracování 

 

 

 

 

registrační a 

evidenční 

poplatky dle 

zákona o obalech 

registrační poplatek za 

zápis do Seznamu osob, 

které jsou nositeli 

povinnosti zpětného 

odběru nebo využití 

odpadu z obalů 

800 Kč osoba, která uvádí na 

trh nebo do oběhu obaly 

nebo balené výrobky 

jednorázová 

platba 

osoba, která má uzavřenu 

smlouvu o sdruženém 

plnění na všechny obaly, 

které uvádí na trh nebo do 

oběhu, nebo 

 uvádí obaly na trh nebo 

do oběhu prodejem 

spotřebiteli 

SFŽP ČR, ochrana ŽP SFŽP ČR 

autorizovaná 

obalová 

společnost (dále 

jen "autorizovaná 

společnost") je PO 

založenou jako 

a.s., které bylo 

vydáno 

rozhodnutí o 

autorizaci; 

autorizací se 

rozumí oprávnění 

zajišťovat 

sdružené plnění 

povinnosti 

zpětného odběru a 

využití odpadu z 

obalů a k tomuto 

účelu uzavírat 

smlouvy o 

sdruženém plnění 

(smlouva o 

zajištění plnění 

povinnosti 

zpětného odběru a 

využití odpadu z 

obalů) 

poplatek za evidenci v 

tomto Seznamu 
800 Kč/rok ročně 

registrační poplatek za 

vydání rozhodnutí o 

autorizaci 

2 000 Kč 

Autorizovaná obalová 

společnost 

jednorázová 

platba 
nejsou stanoveny 

poplatek za evidenci 

800 Kč/rok/každou osobu, s níž má 

autorizovaná společnost uzavřenou 

smlouvu o sdruženém plnění 

ročně 

evidenční poplatek za 

osobu, se kterou měla 

uzavřenou smlouvu o 

sdruženém plnění pouze 

po část kalendářního 

roku, pokud tato osoba za 

tuto část kalendářního 

roku uvedla na trh nebo 

do oběhu méně než 300 

kg obalů 
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Příloha 2 Způsoby nakládání s KO v EU v roce 2011 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 3 Vývoj odpadů dle způsobu nakládání v ČR 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 4Vývoj produkce KO v ČR 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 5 Rozdělení KO dle produkce v ČR v roce 2012, v tunách 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 6 Mapa Ostravice 

 
Zdroj: Mapy.cz 2014 

 

Příloha 7 Srovnání ekonomických ukazatelů 

  2012 2008 

  

Míra 

registrované 

nezaměstnan

osti 

Počet ekonom. 

subjektů 

celkem na 

1000 obyvatel 

Počet 

registrovaných 

subjektů na 1000 

obyvatel 

Počet 

právnických 

subjektů na 1000 

obyvatel 

Počet 

fyzických 

subjektů na 

1000 obyvatel 

ORP Frýdland nad 

Ostravicí  
9,8 225 206 32 174 

ORP Nový Jičín 8,7 203 208 33 175 

Moravskoslezský 

kraj 
12,34 200 192 35 1156 

Zdroj: Risy 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 8 Ubytovací zařízení v obci Ostravice 

Horský hotel SEPETNÁ - Rekreační centrum Sepetná  

Horský hotel Sepetná - Rekreační centrum Sepetná  

GREEN INN Hotel **** **** 

Chata SVOBODA 

http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8558432&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8558436&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=13963410&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=13963363&language=Cs
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PENZION SLUNÍČKO  

Hotel GREEN INN 

Pension a vila OKD  

Hotel Freud  

Hotel Odra  

Hotel Zlatý orel 

Horský hotel LIPTOV  

Rekreační středisko P. Bezruč  

Pension Osmek  

Rekreační středisko Skalka - Ostravice  

Horský hotel Ostrá 

Rekreační středisko Teplárna  

Zdroj Obecní úřad Ostravice, 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 9 Vývoj počtu obyvatel dle migrace 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 
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Přistěhovalí Vystěhovalí 

http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8561966&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=14661589&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8558593&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8558431&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8558437&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10878100&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=8559436&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10877682&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10877816&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10877817&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10877818&language=Cs
http://www.risy.cz/vyskakovaci-okno-ubytovani?id=10877819&language=Cs
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Příloha 10 Rozdělení obyvatel dle věku v obci Ostravice v roce 2012 

 
Zdroj: ČZSO 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 11 Rozmístění kontejnerů v obci Ostravice   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Zdroj: Mapy.cz, vlastní zpracován



10 

 

Příloha 12 Separační dvůr v obci Ostravice 

 
Zdroj: Obec Ostravice, vlastní zpracování 

 

Příloha 13 Dotazníkové šetření v obci Ostravice 

 

 

 
Zdroj: Primární zdroj: obyvatelé obce Ostravice, vlastní zpracování 

5% 

34% 

42% 

19% 

Jak intenzivně třídíte odpad? 

netřídím vůbec 

třídím pouze 
plasty 
třídím pouze 
plasty a papír 
třídím veškerý 
odpad 

10% 

19% 

33% 

38% 

V jaké vzdálenosti od Vašeho bydliště 
jsou umístěny kontejnery na tříděny 

odpad? 

do 20 metrů do 50 metrů 

do 100 metrů více než 100 metrů 

47% 

8% 

42% 

2% 
1% 

Považujete počet kontejnerů va Vašem okoli za dostačující? 

ano, počet kontejnerů je plně 
dostačující 

ano, počet kontejnerů je dostatečný, ale 
kontejnery jsou často plné 

ne, počet kontejnerů není dostačující 

kontejnery v okolí mého bydliště nejsou 

nevyužívám kontejnery 

78% 

22% 

Uvítali byste pytlový sběr? 

ano, určitě 

ne 

0% 12% 

42% 46% 

Jste spokojení se systémem 
nakládání s odpady v obci? 

ano, velmi 

ano, je dostačující 

ne, mohl by se systém 
zlepšit 
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Příloha 14 Popelnice u hotelu Sepetná 

 
Zdroj: Obec Ostravice, vlastní foto 

 

Příloha 15 Kontejnery umístěny v chatových osadách v obci Ostravice 

 

 
Zdroj: Obec Ostravice, vlastní foto 
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Příloha 16 Produkce separovaného odpadu v obci Ostravice 

 
Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 17 Základní údaje o obci Ostravice a Mořkov k 31. 1. 2012 

Obec Ostravice Mořkov 

Počet obyvatel 2 396 2 495 

Rozloha (ha) 2 768 1 072 

Hustota zalídnění 87 233 

Zdroj: CZSO 2014, vlastní zpracování 

 

Příloha 18 Přehled příjmů a výdajů za KO v obci Ostravice 

 

Zdroj: Obecní úřad Ostravice 2014, vlastní zpracování 
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Příloha 19 Domácí kompostér 

 

Zdroj: Kompostuj.cz, vlastní zpracování 
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Příloha 20 Definice poplatníka a osvobození a úlevy za odpady  

Dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2013 o místním poplatku za provoz a systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je 

dle 

 Čl. 2 Poplatník: 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo 

 rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve 

 výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k 

 individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu vlastnické právo více osob, jsou 

 povinny platit poplatek společně a nerozdílně.  

 

Čl. 6 Osvobození a úlevy: 

1) od poplatku se osvobozují: 

a) osoby, které se v obci prokazatelně dlouhodobě nezdržují po dobu minimálně jednoho 

    roku 

b) osoby, které jsou hlášeny na ohlašovně Obecního úřadu Ostravice č.p. 577 

2) ) úlevy: 

a) poplatníkům uvedeným v čl. 2 písm. a) poskytuje úleva ve výši 273 Kč 

b) od poplatku je osvobozeno dítě do jednoho roku věku, které má v obci pobyt- Poplatek 

    se neplatí v roce narození a v roce v němž dítě dovrší věk jednoho roku 

c) úleva ve výši 473 Kč roční sazby poplatku se poskytuje poplatníkovi dle čl. 2 písm. a), 

    který má v obci pobyt a který v příslušném kalendářním roce dosáhne věku 81 let nebo 

    je starší 81 let věku - bez nutnosti předložení dokladu 

d) poplatníkům uvedeným v čl. 2 písm. b) se poskytuje úleva ve výši 23 Kč.  


