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Summary  

In this tabled work I evaluated the system of garbage sorting in the Czech Republic 

and countries of the European Union. Then I separated up the EU countries to economical 

strong and weak ones and I compared there each systems of garbage sorting. 

I also gave reasons for the excess of waste disposal comparing to recycling in the 

Czech Republic. I accomplished a research in my neighbourhood which was specialized 

for informedness of citizens and which examines if the citizens know how to sort the 

garbage. In the end of my work I entered the economical suggestions for improvement of 

the sorting system in the Czech Republic in dependence to findings from the western 

countries of the EU. 
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Anotace 

V předložené práci jsem zhodnotila systém třídění odpadů v České republice             

a v zemích Evropské unie. Země Evropské unie jsem následně rozdělila na ekonomicky 

silné a slabší státy, kde jsem porovnala jednotlivé systémy odstraňování odpadů.  

Součastně jsem zdůvodnila, proč převažuje skládkování nad recyklací v České 

Republice. Provedla jsem výzkum v mém okolí zaměřený na informovanosti občanů, zda 

vědí, co patří do tříděného odpadu a na závěr práce jsem zařadila ekonomické návrhy        

na zlepšení systému třídění odpadů v České republice v závislosti na využití poznatků       

ze západních států Evropské Unie. 
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1. Úvod a cíl diplomové práce 

Obyvatelé České republiky ( dále jen ČR) se úspěšně učí třídit odpad a také přibývá   

i kontejnerů na papír, plasty, sklo a další suroviny. Z hlediska prevence by se měly neustále 

zdokonalovat různé podporující programy pro děti už od předškolního věku, které učí,      

jak šetřit naše životní prostředí pomocí recyklace. 

V oblasti třídění plastu se ČR řadí mezi Evropskou špičku. Po vzoru západní Evropy 

se Česká republika snaží najít další způsoby ke zlepšení sytému třídění odpadů. Rok         

od roku vzrůstá počet občanů, kteří se snaží udržovat a ochraňovat svoje životní prostředí 

na maximální úrovni. Díky jejich aktivitě se zvětšuje počet návštěv  u modrých, žlutých, 

zelených a oranžových kontejnerů. 

Vybrala jsem si toto téma, protože je aktuální. V nynější době mohou města a obce 

čerpat dotaci na zřizování nových kontejnerů na tříděný odpad. Proto je také nutné v tomto 

programovém období zřizování recyklačních prostředků co nejvíce podporovat. Pokud 

budou občané České republiky dodržovat určitá pravidla a podporovat třídění odpadu, 

můžeme v naší zemi vytvořit daleko přijatelnější životní prostředí. Recyklace šetří také 

energii a přírodní zdroje surovin. 

Cílem mé diplomové práce je navrhnout ekologické a ekonomické opatření             

pro zlepšení třídění odpadů v České republice v závislosti na využití poznatků                  

ze západních států Evropské unie.  

Ve své práci zhodnotím systém třídění odpadů v České republice a v Evropské unii. 

Uvedu důvody, které ovlivňují a snižují možnosti recyklace před skládkováním v naší 

republice. V ČR i přes všechny snahy opatření patří skládkování k nejčastějšímu způsobu 

odstraňování odpadů. Vzhledem k tomu, že momentální ekonomická situace ve světě 

zažívá hospodářskou krizi, zhodnotím dopady této krize na trh s druhotnými surovinami. 

Kromě popisu významu a funkce třídění odpadů se budu snažit touto prací také 

vyvolat v ostatních pocit nutnosti třídit odpady a budu se snažit přimět lidi k recyklaci.     

Ve svém okolí provedu malý výzkum, který se bude zabývat informovaností občanů,      

zda vědí, co patří do tříděného odpadu, a zda odpad třídí, popřípadě aby uvedli důvody, 

proč odpady netřídí. Při té příležitosti se budu snažit občany informovat o výhodách třídění 
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odpadů a přimět jejich svědomí, aby třídili odpad svědomitě do vyhraněných kontejnerů        

a tím omezili povalování odpadů u kontejnerů. 
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2. Charakteristika odpadů 

Veškerá  výrobní  i  nevýrobní  činnost  dnešní  společnosti  je  doprovázena  vznikem 

odpadů. Odpady představují nejčastější a nejsledovanější vedlejší produkt lidské 

společnosti.  

2.1. Legislativa v oblasti odpadů 

2.1.1. Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech 

Podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále jen zákon o odpadech) a o změně 

některých dalších zákonů, § 3 odst.(1),  je odpad každá movitá věc, které se osoba zbavuje 

nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpadů1 

uvedených v příloze č.1 k tomuto zákonu. [7] 

Původci odpadů a osoby oprávněné k podnikání s odpady mají povinnost podle 

zákona o odpadech zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady příslušnému 

obecnímu úřadu obce s rozšířenou povinností. [7] 

Dále zákon říká, že ředění nebo míšení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich 

přijetí na skládku a míšení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady          

je zakázáno. [7] 

2.1.2. Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech (dále jen zákon o obalech) 

Zákon o obalech se podle § 1 odst. (2) vztahuje na nakládání se všemi obaly,        

které jsou v ČR uváděny na trh nebo do oběhu, s výjimkou kontejnerů užívaných                

v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při námořní nebo vnitrozemské vodní 

plavbě podle mezinárodních smluv. [6] 

                                                 
1 Příloha č. 1: Skupiny odpadů. 
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Dále § 2 písmena (a) stanovuje, že obalem je jakýkoli výrobek bez ohledu na typ       

a použitý materiál, který je určen k pojmutí jednoho výrobku nebo určitého množství 

výrobků nebo k ochraně nebo zajištění výrobků nebo k manipulaci s výrobky nebo 

usnadnění manipulace s nimi nebo k uvedení výrobků do oběhu nebo k jejich dodávce 

spotřebiteli nebo k předvedení, vystavení nebo nabídce výrobků spotřebiteli. [6] 

Podle zákona o obalech mají výrobci a dovozci povinnost zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů. Zákon jim ukládá dvě možnosti. Buď si zpětný odběr zajistí sami             

na vlastní náklady a nebo za to zaplatí jiné firmě (společnost Eko – Kom, a.s.). [6], [16] 

2.1.3 Vyhláška č. 381/2001 – Katalog odpadů 

Zařazování odpadů je prováděno pomocí Katalogu odpadů2, který Ministerstvo 

životního prostředí vydalo jako vyhlášku ze dne 17. října 2001. Vyhláškou č. 503/2004 Sb. 

se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí 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). [4], [5] 

Podle této vyhlášky § 2 odst. (1) oprávněné osoby zařazují odpady pod šestimístná 

katalogová čísla druhů odpadů uvedená v Katalogu odpadů, v nichž prvé dvojčíslí označuje 

skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.[4], [5] 

2.2. Členění odpadů 

Katalog odpadů rozlišuje pouze dvě kategorie odpadů - nebezpečné odpady a ostatní 

odpady. Existují i jiná členění odpadů, která se používají. [4], [5] 

I když nejde o oficiální druhy podle Katalogu odpadů, často se uvádějí hlavně            

v různých analytických a návrhových materiálech (např. odpady ze zemědělství, průmyslu, 

dolování a těžby, energetiky, stavebnictví, komunální odpady).  

                                                 
2 Příloha č. 2: Katalog odpadů. 
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2.2.1. Podle skupenství hmoty 

Podle skupenství hmoty se dělí na pevný, plynný a kapalný odpad.  

Pevný odpad produkuje denně každý z nás jako výsledek svých životních aktivit. 

Kdekoliv žijí lidé, je zapotřebí řešit problematiku pevného odpadu.  

Kapalný odpad je tedy možné definovat jako odpad, který je charakterizován 

přítomností kapalné fáze a jako celek je málo stlačitelný s minimálním vnitřním        

třením. [32] 

 Mezi plynné odpady patří oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhličitý a uhlovodíky. 

2.2.2. Podle původu vzniku 

Odpad vzniká důsledkem nedokonalosti výrobních cyklů. Vzniká ve výrobní            

(z průmyslu, odpady z těžby, ze stavebnictví, ze zemědělství a z lesnictví) a nevýrobní 

sféře (z domácností, z institucí, ze škol). [86] 

Zemědělský odpad se rozděluje na odpady z rostlinné výroby a živočišné výroby.  

Komunální odpad je veškerý odpad, který vzniká působením fyzických osob na území 

obce. 

2.3. Způsoby odstraňování odpadů 

S vyprodukovaným odpadem je třeba nějakým způsobem naložit. Po jeho 

shromáždění může být dále využit při recyklaci, kompostování, spalování a nebo uložen   

na skládku. 

Důležitým bodem v zákonu o odpadech je § 20 odst. (d), který říká, že je potřeba 

zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením nebo únikem. [7] 

Pokud je odpad znehodnocen, nelze s ním už dále pracovat. Např. do sběru tříděného 

papíru patří čistý a suchý papír. Pokud člověk do speciálního stejného kontejneru vyhodí 
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papír mokrý či mastný, znehodnotí tím i ostatní vytříděný odpad a také zničí i snahu 

ostatních. Vytříděný papír se znovu nevyužije, ale uloží se na skládku.  

2.3.1. Recyklace odpadů 

Recyklace znamená znovuvyužití již použitého, vyhozeného odpadu. Umožňuje šetřit 

obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž životního 

prostředí. [88] 

Dělí se na přímou a nepřímou. Přímá recyklace znamená znovu využití věci bez další 

úpravy, například znovu využití automobilových součástek z vrakoviště. Nepřímá 

recyklace zahrnuje znovu využití pomocí znovu zpracování materiálu z odpadu. [88] 

Mezi recyklované materiály patří kovy (např. železo, hliník, měď), papír, textilie, 

plast, sklo, bioodpad, stavební odpad. [88] 

V případě některých materiálů není možné další plnohodnotné využití recyklovaného 

odpadu, například tetra-pak. U řady kovů je recyklace vysoce konkurenceschopná vůči 

primárnímu zpracování kovů. Také v případě plastu, papíru a skla je separace a recyklace 

technologicky dobře zvládnuta. [88] 

Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn podle druhu materiálu.              

Do modrého kontejneru patří papír. Bílé sklo se třídí do bílého kontejneru a barevnému 

sklu je přiřazen zelený kontejner. Žlutý kontejner je určen pro plast. A v poslední řadě 

oranžový, do kterého se vhazují nápojové kartony. Kovy se vykupují v sítí firem 

specializujících se na zpracování kovů. V poslední době byl také zprovozněn systém 

zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (např. televize, ledničky, mobilní 

telefony), které specializované firmy rozebírají a recyklují řadu jejich komponentů. [88] 

 

Obrázek 1: Jednotlivé barevné kontejnery na recyklovaný materiál 
(ZDROJ: http://www.obectuchomerice.cz/Portals/2/odpad2.jpg) 
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Víte co můžete získat recyklací jedné tuny papíru? Zabrání se vypuštění 2,5 tun oxidu 

uhličitého do ovzduší, zachrání se 17 stromů, ušetří se zhruba 3 m3 na skládce                  

a poskytne se dostatek energie na vytápění průměrného domu po dobu šesti měsíců. Papír 

je možné recyklovat asi pětkrát až sedmkrát. [79] 

Pro usnadnění třídění odpadu bývají zejména na plastových výrobcích a obalech 

uvedeny recyklační symboly3. [89] 

 

Obrázek 2: Symbol recyklace 
(ZDROJ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace) 

2.3.2. Spalování odpadů 

Spalování je chemický proces rychlé oxidace, kterým se uvolňuje chemická energie 

vázaná ve spalovaném palivu na energii tepelnou. Jedná se o nejjednodušší metodu         

pro termickou přeměnu organických (fosilních i obnovitelných) paliv za dostatečného 

přístupu kyslíku na tepelnou energii. [91] 

Spalování biomasy většinou nevyžaduje předběžnou speciální úpravu paliva.             

Je přijatelná i vyšší vlhkost suroviny. [91] 

2.3.3. Kompostování odpadů 

Kompostování je biologická metoda využívání biologicky rozložitelného odpadu, 

kterou se za kontrolovaných podmínek aerobních procesů a činností mikroorganismů 

přeměňuje na kompost. Dle velikosti a způsobu rozeznáváme domácí, komunitní                

a komunální kompostování. [87] 

                                                 
3 Příloha č. 3: Tabulka s recyklačními symboly. 
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2.3.4. Uložení na skládku 

Skládka je zařízení pro trvalé uložení odpadu a je to nejstarší řešení problému           

s likvidací odpadu lidské činnosti. V historii byly skládky nejčastější formou 

organizovaného odpadového managementu, společně se spalováním, a zůstávají ve své 

pozici na mnoha místech ve světě. [90] 

Nelegálně založená skládka se označuje jako černá. Za založení černé skládky hrozí 

ve vyspělých zemích různé druhy postihu a pokut. Z nezabezpečené černé skládky mohou 

unikat škodlivé či jedovaté látky do ovzduší, půdy i vody, může tak vážně poškozovat 

lokální ekosystém. [90] 
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3. Charakteristika sytému třídění odpadů v ČR 

Hospodaření s pevným komunálním odpadem představuje pro naši společnost 

významný nástroj, protože poskytuje velký potenciál ke zlepšení našeho recyklačního 

systému. 

3.1. Skládkování versus třídění odpadů v České Republice 

3.1.1. Povinnosti ekonomických subjektů  nakládání s odpady 

Ekonomické subjekty mají povinnost dle zákona o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, vytřídit ze vzniklého odpadu využitelné složky (papír, sklo, plast)               

a nebezpečné složky (plechovky od barev, mastné olejové nádoby, chemikálie). [7] 

Podnikatelé musí mít smluvně zajištěné podmínky pro nakládání s odpadem.       

Pokud ekonomické subjekty nebudou třídit odpad, jsou sankciovány podle zákona             

č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. [7] 

Odpovědnost za třídění odpadů za občany přebírá obec, město, kraj. V momentu kdy 

občan vyhodí odpad do popelnice, stává se vlastníkem tohohle odpadu obec. Občané 

nemohou být sankcionování za netřídění odpadu, pokuty za nevytřídění odpadu se vztahují 

pouze na obec, město, kraj. [7] 

Obec je povinna zajistit odvoz, třídění odpadů dle zákona o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů. Avšak obec si sama stanovuje podle roční produkce odpadů, kdy 

a jak často bude odpad odvážet. Dále je povinna zajistit 2x ročně sběr nebezpečného 

odpadu prostřednictvím mobilního sběru nebo vytvořením sběrného dvora. Mobilní sběr 

převažuje v malých městech a obcích. Pro velká města je založen sběrný dvůr. [7] 

3.1.2. Proč v České republice převažuje skládkování nad recyklací? 

Z ekonomického hlediska je skládkování v ČR nejlevnější4. Místní poplatek 500 Kč 

dle zákona o odpadech příloha č. 65 patří obci na jejímž katastrálním území skládka leží. 

                                                 
4 Příloze č. 4: Ceník skládky Markvartovice. 
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Základní cena za jednu tunu uložení odpadů na skládky je 660 Kč. Z této částky se platí   

35 Kč z každé tuny komunálního odpadu a 100 Kč z každé tuny ostatního odpadu. 

Zaplacené částky směřují na speciální účet finanční rezervy pro rekultivaci dané       

skládky. [7] 

Neexistuje žádná záruka a garance státu. Stát nepřispívá na recyklaci žádnými 

státními dotacemi. Obce, firmy platí zhruba stejné ceny za vývoz komunálního odpadu,    

tak jako za vývoz druhotných surovin. S tím rozdílem že na recyklací je potřeba tří 

barevných kontejnerů oproti jednoho kontejneru pro komunální odpad. A ty dva kontejnery 

navíc musí někdo zaplatit. 

Ekonomické subjekty pro rok 2009 platí 6200 Kč za každou tunu uložení 

nebezpečného odpadu na skládky. Oproti loňskému roku 20086 se cenová nabídka 

společnosti Marius Pedersen a.s. na sběr, svoz a využití směsného papíru pro rok 20097 

zvýšila o 2 040 Kč. 

Nynější světová ekonomická krize, kde jsou problémy s odbytem druhotných surovin, 

také nepříznivě ovlivňuje systém recyklace v ČR. Tuto krizi navíc podporuje Čína, která 

omezila nebo úplně pozastavila odběr druhotných surovin. 

Aby vytříděný plast byl pro firmy nějakým způsobem finančně zajímavý, musí         

se jednat pouze o čistý a bezbarvý plast. Který lze vytřídit pouze s třídící linkou a ruční 

prací. Tento způsob navýší cenu vytříděného plastu. Dojde k razantnímu překročí ceny,     

za kterou by byl vytříděný plast vykoupen. Plast, papír, sklo je lehký objemný odpad. 

Doprava je drahá a prodražuje cenu vytříděného odpadu.  

V dnešní době za odevzdání vytříděného odpadu ve sběrnách musíme zaplatit. Dříve 

tyto sběrny platily nám, když jsme jim dovezli tento vytříděný odpad. 

Z historického hlediska je to výchovou lidí. Za 40 let komunismu občané jsou zvyklí 

spálit veškerý odpad v peci. K tomu přispívá i neustále se zvyšující ceny energií. 

                                                                                                                                                     
5 Příloze č. 5: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 
6 Příloha č. 6: Cenová nabídka společnosti Marius Pedersen a.s. na sběr, svoz a využití směsného odpadu pro 
rok 2008 
7 Příloha č. 7: Cenová nabídka společnosti Marius Pedersen a.s. na sběr, svoz a využití směsného odpadu pro 
rok 2009 
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3.1.3. Novela zákona o odpadech podle ministra ŽP Martina Bursíka 

Novela uloží obcím od roku 2011 povinnost organizovat kromě sběru papíru, plastů, 

skla, kovů a nápojových kartonů i třídění biologicky rozložitelného odpadu. Zpočátku tam, 

kde převažují rodinné domky, od roku 2013 i v převládající husté sídlištní zástavbě. 

Z Ekonomického hlediska to nejde peněžně utáhnout bez podpory legislativy a státními 

dotacemi. Je potřeba speciálních kontejnerů, které jsou drahé a stát na ně nepřispívá. Navíc 

občané by museli dostávat speciální škrobové pytle, do kterých by vyhazovali tento 

biologicky rozložitelný odpad. Tyto pytle se cenově pohybují v rozmezí 25 – 35 Kč za kus 

a obyčejné plastové pytle koupíme průměrně do 5 Kč za kus. Navíc v ČR nefungují žádné 

dotace na výrobu kompostu. Cena za uložení odpadu do kompostování se pohybuje 

v rozmezí  900 – 1200 Kč za tunu. [9] 

Dále zruší systém několika typů platby za svoz odpadu. Místo paušální platby           

na hlavu, kterou nyní používá 90 % obcí, bude muset nově každá obec vypočítat platbu      

za odpad ze dvou částí, pevné (až do 250 korun) a pohyblivé (podle skutečného množství 

odpadu, který skončí nevytříděný v popelnici, až do 750 korun). Tento návrh je pro obce 

částečně nerealizovatelný z hlediska pohyblivého poplatku. Obec nikdy nemůže skutečně 

vyčíslit množství vytříděného odpadu u jednotlivých občanů, rodinných domů a navíc       

to přinese spoustu papírování, které někdo musí udělat a samozřejmě někdo to musí 

zaplatit. [9] 

Další bod novely zakazuje obchodům rozdávat zdarma plastové tašky. Ročně jich 

takto prodejci v České Republice pošlou do odpadu 900 tun. Každý obchod bude ale nadále 

rozhodovat, kolik přesně si naúčtuje za tašku. V praxi by to pak mohlo dopadnout tak,  že 

například za každých 100 Kč nákupu, dostane zákazník jednu tašku. [9] 

Naneštěstí ministerstvo ustoupilo od záměru zavést poplatky i za spalování.              

Ty se původně měly vyšplhat na 15 000 Kč za každou tunu. Stejná cena by se měla platit 

taky za uložení na skládku. Kdyby tento návrh prošel, naopak by se enormně zvýšilo 

ukládání odpadů na skládky. Pro podnikatelské subjekty je výhodnější uložit odpady        

na skládky, je to nejjednodušší metoda bez dalších starostí. [9] 
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3.2. Společnost Eko – Kom  a.s.  

Eko - Kom a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona                 

č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Tuto činnost vykonává               

na základě rozhodnutí o autorizaci, které společnosti Eko - Kom a.s. udělilo Ministerstvo 

životního prostředí dne 28. března 2002 a které nabylo právní moci dne 30. března 2002     

a na základě rozhodnutí o prodloužení autorizace ze dne 29. března 2005, které nabylo 

právní moci   21. dubna 2005. [6], [17] 

Společnost Eko - Kom a.s. získala dne 7. září 2000 licenci od organizace              

PRO Europe k užívání značky Zelený bod na území ČR. Značka je ochrannou známkou. 

Označení obalu značkou Zelený bod znamená, že za tento obal byl uhrazen finanční 

příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu          

se Směrnicí ES 94/62. [17] 

 

Obrázek 3: Ochranná známka Zelený bod 
(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=96) 

Vychází přitom ze dvou zákonných povinností. Dovozci, plniči, distributoři                

a maloobchody, uvádějící na trh či do oběhu obaly nebo balené výrobky. Podle zákona       

o obalech mají povinnost zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Obce a města mají dle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, povinnost třídit    

a využívat komunální odpad, jehož součástí jsou také použité obaly. [6], [17] 

Na jedné straně společnost Eko - Kom a.s. uzavírá smlouvy o sdruženém plnění         

s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu. Na straně druhé společnost                 

Eko - Kom a.s. uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů       

s obcemi  a osobami oprávněnými nakládat s odpadem (viz. příloha č. 8: Názorné schéma 

systému Eko - Kom a.s.). [17] 
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4. Charakteristika sytému třídění odpadů v EU 

4.1. Společnost PRO EUROPE 

PRO Europe (Packaging recovery organization Europe) je zastřešující mezinárodní 

organizací členských národních systémů zajišťujících zpětný odběr a využití odpadů           

z obalů v Evropě. Všechny tyto systémy používají značku Zelený bod jako symbol 

financování využití odpadů z obalů. Organizace byla založena v roce 1995 a sídlo má         

v Bruselu. Předseda společnosti PRO Europe je Bernard Hérodin, generální ředitel               

je Joachim Quoden a generální tajemníkem je Pascal Gislais. [19], [41], [57] 

Vyvíjí a kontroluje kritéria použití ochranné známky Zelený bod pro výrobce           

a distributory obalů anebo baleného zboží v souladu s evropským kartelovým úřadem. [19] 

Značka smí být užívána v jiném státě pouze se souhlasem tamní autorizované 

organizace pro zajištění využití obalového odpadu. Pokud vaše firma exportuje výrobky    

se značkou Zelený bod, je nutné se seznámit s podmínkami použití této značky                  

na území daného státu. [19] 

V současné době je členem PRO Europe 30 národních systémů, z toho pouze         

25 států EU (Belgie, Bulharsko, Česká Republika, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, 

Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, 

Velká Británie). Do systému nepatří Itálie a Dánsko. [19, 34, 57] 

 

Obrázek 4: Členská mapka společnosti PRO Europe 
(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=96) 
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Organizace PRO Europe pořádá kongresy, které se staly velmi úspěšné pro všechny 

zúčastněné strany. Diskutuje se o úspěchách, nových strategiích, o současné politice 

Evropské unie a především o problematice nakládání s odpady. [40] 

První mezinárodní kongres, který se konal v Madridu v roce 2001, ukázal nutnost 

zapojení všech evropských občanů do systému třídění odpadu. Poslední organizovaný 

kongres v Praze v roce 2008 se zaměřil na koncepci odpovědnosti výrobce, zejména pak   

na řízení zdrojů a ekologické zodpovědnosti. Další mezinárodní setkání se plánuje            

na 7. – 8. října 2010 v Bruselu. [40] 

4.2. Třídění odpadů v EU 

Evropská Unie reagovala na pokles skládkování a klesající množství zdrojů. Aktivitu 

evropských institucí v této oblasti vyvolal především vysoký nárůst odpadu v uplynulých 

letech, který stoupá rychleji než HDP, a nedokonalé způsoby jeho likvidace. [63] 

Byla provedla revizi směrnice o obalech, která stoupila v platnost dne 31. prosince 

1994. Původní směrnice z roku 1994 ukládala povinnost všem členským státům,              

aby do dne 30. června 2001 zavedli zpětné využití obalů na úroveň minimálních 50 %        

a maximálních 65%. [63] 

Nová evropská směrnice 2004/12/ES8, která stoupila v platnost 18. února roku 2004, 

zvyšuje hranici zpětného využití obalů z 50 % na 60 %. Maximální hranice není stanovena. 

Implementace směrnice byla stanovena do 31. prosince 2008. Byla stanovena výjimka    

pro Portugalsko, Řecko, Irsko, které mají datum plnění do 31. prosince 2011. [63] 

Součástí je také pětistupňová hierarchie způsobů nakládání s odpady, která má 

umožnit efektivní předcházení a snížení objemu produkce odpadu. Tato hierarchie uvádí 

pořadí preferencí pro nakládání s odpady - předcházení, opětovné použití, recyklace, další 

využití a v poslední řadě environmentálně šetrné odstranění. Tato hierarchie je závazná      

a členské státy by ji měly považovat za prioritu. [21], [22] 

                                                 
8 Příloha č. 9: Revize směrnice o obalech 94/62/ES. 
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4.2.1. Belgie 

Aby mohla být obalová směrnice Evropské unie 94/62/ES implementována              

do vnitrostátního belgického práva, muselo dojít k dohodě mezi třemi belgickými      

regiony - Brusel, Flandry a Valonsko. Zákon vstoupil v platnost dne 5. března 1997.        

Na tuto dohodu dohlíží meziregionální komise, složená z 9 členů a sekretariátu. Každý 

region je zastoupen třemi členy. [36], [37] 

Společnost Fost Plus, která je licencována od společnosti PRO Europe, byla založena 

v 1994. V součastné době společnost pořádá různé akce, které mají za cíl podpořit 

recyklaci odpadu a následné využití recyklovaného materiálů například v oblasti balení       

a přepravě balených výrobků. Tím se sníží vznik odpadů a množství vypouštění emisí      

do ovzduší. [36], [37] 

 

Obrázek 5: Odstranění odpadů z obalů v letech 1995 – 2006 

(ZDROJ: http://www.fostplus.be/tpl/page.cfm?pagID=328) 

Podle obrázku č. 5 dochází od roku 1995 k neustálému nárůstu recyklovaného odpadu 

z obalů (zelená křivka). V roce 2006 se vytřídilo až 83,9 % a každým rokem                  

je zaznamenáván zvyšující podíl recyklace odpadů z obalů. Naopak můžeme pozorovat 

(žlutá křivka), že dochází ke snižování spalování odpadů za účelem využití energie.         

Od roku 1995 klesla hodnota o 15,2 %. V roce 2006 bylo odstraněno pomocí spalování 

pouze 10,4 % odpadů z obalů. Poslední červená křivka nám znázorňuje výrazný pokles 

odstranění odpadů  bez dalšího využití ze 46,3 % až na 5,6 %. 
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4.2.2. Francie 

Za posledních 25 let se množství domovních odpadů ve Francii ztrojnásobilo             

a v současné době produkuje průměrná francouzská domácnost přibližně 500 – 600 kg 

odpadů ročně. [28] 

Recyklace a energetické využití komunálních odpadů se pohybuje na úrovni kolem 

46 %. Množství zpracovaného odpadu se liší od regionu k regionu, což závisí zejména     

na počtu obyvatel. [28] 

Základní právní úpravou v oblasti odpadového hospodářství je Kodex životního 

prostředí, který definuje priority v oblasti nakládání s odpady. [28] 

Podle obrázku č. 6 vidíme, že  roce 2007 se vytřídilo celkem 99 % oceli,                  

28 % hliníku, 55 % papíru, 21 % plastu a 75% skla z celkového počtu jednotlivých odpadů 

z obalů. 

 

Obrázek 6: Procenta recyklace jednotlivých materiálů v roce 2007 
(ZDROJ: http://www.ecoemballages.fr/fileadmin/contribution/pdf/instit/rapports-annuels/rapport-annuel-

2007.pdf) 
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4.2.3. Itálie 

I přes vyžadovaný princip předcházení vzniku odpadů, dochází v Itálii stále k nárůstu 

ročního objemu komunálního odpadu. Tento nárůst jde ruku v ruce se sociálně - 

ekonomickými indikátory jako je nárůst HDP, dále růst životní úrovně a výdajů rodin. [29] 

V roce 2005 dosáhla celková produkce komunálního odpadu 31,7 milionů tun, což    

je nárůst o zhruba 530 tisíc tun ve srovnání s rokem 2004 a o 1,6 milionu tun oproti roku 

2003. V období let 2003 až 2005 došlo tedy k nárůstu o 5,5 %. [29] 

Nárůst je ale pozitivně zaznamenán u recyklace komunálních odpadů. V období let 

2001 až 2005 dosáhl nárůst objemu recyklace až o 50 %. Tato bilance představuje 

celonárodně 24,3 % v roce 2005. Tato hodnota je výrazně pod hodnotou, kterou si Itálie 

stanovila ve své legislativě. Již v původním zákonu o odpadech č. 22/1997 byl stanoven cíl 

recyklace k roku 2003 ve výši 35 %. Tento cíl byl následným a aktuálně platným zákonem 

č. 152/2006 posunut ke splnění do 31. 12. 2006. Italská vláda na konci roku 2006 v dalším 

právním předpisu přijala velmi ambiciózní cíle, podle nichž do 31. 12. 2007 má být 

vytříděno 40 % odpadu, do 31. 12. 2009 pak 50 % a do 31. 12. 2011 dokonce 60 %. [29] 

Situace je komplikovaná s ohledem na různou životní úroveň a přístup k ochraně 

životního prostředí v jednotlivých částech Itálie. Zatímco na severu země bylo vytříděno 

38,1 % komunálního odpadu, ve středu země a na jihu bylo v tom samém období vytříděno 

pouze 19,4 %, respektive 8,7 % odpadu. Obecně platí, že v severní části Itálie jsou 

výsledky nakládání s komunálními odpady nadprůměrné jak kvantitativně,                  

tak kvalitativně. [29] 

4.2.4. Lucembursko 

Velkovévodská vyhláška ze dne 31. října 1998, která vstoupila v platnost dne            

1. ledna 1999 má za cíl zabránit, omezit, opětovně využít a recyklovat odpady z obalů. [64] 

Organizace Valorlux, která získala licenci od společnosti PRO Europe, byla založena 

2. října 1995 a jejím úkolem je podpora a koordinace pro recyklaci odpadů z obalů. [65] 
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Recyklace nepatří k nejoblíbenějším metodám odstraňování odpadů. V Lucembursku 

je velmi oblíbená metoda spalování a to ze 47 %. [10], [78] 

4.2.5. Nizozemsko 

Nedvang je další organizací, která dostala licenci od společnosti PRO Europe. 

Společnost byla založena v roce 2005. Nedvang hraje důležitou roli v režii politiky             

v oblasti obalů, odpadů a jejich recyklace v Nizozemsku. Jeho úkolem je pomáhat 

společnosti dosahovat vytyčeného cíle, který spočívá v recyklaci minimálně 70 % odpadů 

z obalů. [67], [69] 

Nizozemsko má implementaci evropské směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES 

ve vnitrostátním zákoně, který vstoupil platnost dne 24. března 2005. Zákon stanovuje,      

že nizozemští výrobci a dovozci balených produktů jsou odpovědni za sběr a recyklaci 

odpadů z obalů, ale také musí předcházet vzniku odpadů. Pro sklo byla stanovena 

minimální hranice recyklace 90 %, pro papír 75 %, pro kovy 85 % a pro dřevo 25 %. [68] 

Dne 27. července 2007 byly ministerstvem pro životní prostředí podepsaný 

dodatkové dohody, kdy je zavedena obalová daň. Dohody nabývají platnosti                  

dne 1. ledna 2008. Od tohoto data společnosti, které uvádějí na nizozemský trh více než 

15 000 kg obalů, musí platit tuto daň. Vybrané peníze budou použity na pokrytí nákladů 

třídiček  a recyklace. [68] 

Nizozemsko produkuje přibližně 60 milionů tun odpadu ročně. S počtem 16 milionů 

obyvatel to jsou 4 tuny na obyvatele. Tento odpad je z 84% recyklován, 13% je využito 

jako palivo a 3% jsou ukládána na skládkách. V Evropě je to výrazně nejmenší podíl 

odpadu, který končí na skládkách. Tento trend trvá už 15 let a úspěchem, že skládkování je 

tak minimální, je kombinace vysokého využití odpadů na recyklaci, spalování                  

pro energetické účely a výrazné omezení skládkování daňovým systémem, který zvyšuje 

ceny nad náklady spalování. [31] 
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4.2.6. Německo 

Den 1. červen 2005 byl pro německé odpadové hospodářství důležitým mezníkem. 

Od tohoto data je po 12 letech přechodného období, zakázáno ukládat na skládky 

neupravený komunální odpad. [51] 

Obalová směrnice Evropské unie 94/62/ES a její revize 2004/12/ES byla 

implementována do německé legislativy prostřednictvím vyhlášky o obalech ze dne        

12. června 1991. Tato vyhláška nabyla do dnešního data 5 aktualizací, z nichž poslední 

aktualizace vstoupila v platnost  dne 1. ledna 2009. Obsahuje povinný vklad                  

na jednorázové obaly nápojů ve výši 0,25 centů. [30], [50],[52] 

Německo je členem společnosti PRO Europe. Od září 1990 získala licenci společnost 

Duales System Deutschland GmbH pro splnění recyklačních povinností. [50], [52] 

V součastné době se v Německu odstraňuje pomocí recyklace 46 % odpadů z celkové 

produkce. V roce 2006 bylo recyklováno 3,7 tun odpadů z obalů. [78] 

4.2.7. Dánsko 

Dánsko je jediný členský stát, kde neexistuje odpovědnost výrobce za zpětný odběr     

a využití odpadů z obalů. [45] 

Tento stát také není členem společnosti PRO Europe a žádná společnost na dánském 

území nevlastní licenci. [19], [34], [57] 

Evropská směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES je implementována                  

do vnitrostátního práva, ale stanovené minimální požadavky na recyklaci byly v Dánsku 

splněny již v roce 2001. [45] 
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4.2.8. Irsko 

V roce 1997 byla založena společnost Repak, která získala licenci od společnosti 

PRO Europe. [58], [59] 

Implementace evropské směrnice 94/62/ES byla provedena do zákonu o nakládání 

s odpady, který je platný od roku 1997, a do zákonu o odpadech z obalů, který nabyl 

platnosti v roce 1996. Irsko má udělenou výjimku o transformaci revize této směrnice 

2004/12/ES až do dne 31. prosince 2011. [58], [59] 

Na obrázku č. 7 můžeme vidět, že se množství vytříděného odpadu od roku 1999 

zvýšilo o 537 000 tun. 

 

Obrázek 7: Množství vytříděného  odpadu v letech 1999 – 2007 
(ZDROJ: http://www.repak.ie/files/Repak%20Annual%20Report%202007_1.pdf) 

V roce 2007 bylo vytříděno celkem 20 % skla (132 600 tun), 9 % kovu (55 000 tun), 

19 % dřeva (125 100 tun), 44 % papíru (286 300 tun) a 8 % plastu (52 200 tun). 
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Obrázek 8: Procenta jednotlivých vytříděných materiálů v roce 2007 
(ZDROJ: http://www.repak.ie/files/Repak%20Annual%20Report%202007_1.pdf) 

4.2.9. Řecko 

Herrco patří k další společnosti, která dostala autorizaci od společnosti PRO Europe, 

na řeckém území. Byla založena v roce 1993 a do společenství PRO Europe byla zapojena 

dne 1. března 2003. [53], [54] 

Řecko je jeden ze tří členských států, kterým byla udělala výjimka z hlediska 

implementace nové evropské směrnici 2004/12/ES. Termín transformace byl stanoven      

do dne 31. prosince 2011. [63] 

4.2.10. Velká Británie 

V roce 2005 bylo dominantní metodou nakládání s komunálním odpadem 

skládkování. V posledních letech bylo dosaženo určitého omezení skládkování. V roce 

2005 bylo kolem 10,7 milionu tun odpadu (37 %) využito buď materiálově (27 %)        

nebo energeticky (10 %). Množství komunálního odpadu, které bylo recyklováno, stále 

roste. Zatímco v roce 2003 to bylo 16 %, v následujícím roce již 19 %. V roce 2005 byla 

recyklována více než čtvrtina domovních odpadů (přibližně 27 %). Anglie si klade za cíl 

tuto úroveň postupně zvyšovat. [27] 
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Také v souladu se směrnicí Evropské unie o skládkách odpadů se musí omezit 

množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky v letech 

2010, 2013 a 2020. Nejvyšší úroveň recyklace je v oblastech mimo velkoměsta. Důležitým 

zákonem v právní úpravě Velké Británie je zákon o recyklaci domovního odpadu        

z roku 2003. [27] 

Ve Velké Británii hrozí převýchova za špatné třídění odpadu. Britským 

domácnostem, které dávají do svých popelnic špatný druh odpadu, hrozí návštěva úředníků 

z místního úřadu. Ti jim vysvětlí, co dělají špatně, a naučí je třídit lépe. Úředníci využívají 

mikročipů instalovaných v popelnicích, které měří nejen objem vyhozeného odpadu,        

ale také vyhodnocují, zda je tam sklo, plasty nebo další věci, které by se měly recyklovat. 

Toto opatření mělo spíše opačný efekt a odvoz odpadů na nepovolené skládky                  

se po zavedení mikročipů více než ztrojnásobil. Hlavním problémem je, že lidé budou 

hledat cesty, jak toto nařízení obejít, a budou odpad odkládat na nepovolených místech 

nebo do popelnic jiných lidí. [83], [84] 

4.2.11. Španělsko 

Španělsko má evropskou směrnici 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES transformovanou 

v zákonu č. 11/97 o obalech a obalových odpadech. Tento zákon ukládá snížení vzniku 

odpadů a obalů o 10 % a recyklace by se měla pohybovat v rozmezí 25 % - 45 %. 

Královská vyhláška č. 252/2006 má za úkol přezkoumat cíle pro recyklaci, které jsou 

stanoveny v zákonu č. 11/97. [74], [75] 

Podle obrázku č. 9 v roce 2007 bylo celkem vytříděno 32,5 % plastu, 74,4 % papíru, 

63,2 % kovu, 38,2 % dřeva. Celková recyklace odpadů z obalů činila 56,1 %. A celkem 

bylo využito 63,5 % odpadů z obalů. 
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Obrázek 9: Procenta recyklace jednotlivých materiálů v roce 2007 
(ZDROJ: 

http://www.ecoembes.com/es/sobre/Memorias%20Anuales/ECOEMBES%20memoria%202007.pdf) 

Na obrázku č. 10 je patrné, že se podíl recyklace odpadů z obalů enormně zvýšil 

oproti roku 1999. Na druhou stranu metoda spalování odpadů s energetickým využitím     

se v letech 2001 – 2004 nepatrně zvýšila, ale do roku 2007 se opět procento snižuje.          

A celkové využití odpadů z obalů se od roku 1997 zvýšilo až na 63,5 %. 

 

Obrázek 10: Statistika využití odpadů v letech 1998 – 2007 
(ZDROJ: 

http://www.ecoembes.com/es/sobre/Memorias%20Anuales/ECOEMBES%20memoria%202007.pdf) 
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4.2.12. Portugalsko 

Aby byla dosažena implementace evropské směrnice 94/62/ES musel být vytvořen 

vnitrostátní právní rámec složený ze zákona č. 366-A/97, vyhlášky č. 29-B/98 a zákona     

č. 162/2000. [71] 

Na obrázku č.11 můžeme vidět, že i v této členské zemi dochází k postupnému 

zvyšování recyklace odpadů z obalů. V roce 2004 byla úroveň recyklace na 48 % a o tři 

roky později se zvýšila o 15 %. [33] 

 

Obrázek 11: Recyklace odpadů z obalů v roce 2004 a v roce 2007 
(ZDROJ: http://www.pontoverde.pt/) 

4.2.13. Finsko 

Základem právního systému v oblasti odpadů ve Finsku je zákon č. 1993/1072           

o odpadech. Tento zákon stanovuje povinnosti a odpovědnost výrobce při nakládání 

s odpady. [49] 

Evropské směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES byla začleněna do finského 

vnitrostátního práva pomocí zákona č. 962/1997 a zákona č. 17/2005  o obalech                  

a obalových odpadech. Zákony stanovují recyklovat a znovu využít minimálně 82 % 

odpadů z obalů. [49] 
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4.2.14. Rakousko 

Také Rakousko jako jeden ze členských států EU má provedou implementaci 

evropské směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES do vnitrostátního práva. [35] 

Vyhláška o obalech byla stanovena na základě zákona o nakládání s odpady a nabyla 

platnosti dne 1. října 1993. Její revize je v platnosti od 1. října 2006. Tato vyhláška 

stanovuje všem výrobcům, distributorům, dovozcům, obchodníkům a všem ostatním 

ekonomickým subjektům, kteří uvádějí obaly nebo balené zboží na rakouských trh, aby 

zpětně zdarma přijímaly tyto obaly, recyklovaly je a následně využily. [35] 

Kromě recyklace je v Rakousku velmi oblíbenou metodou kompostování,            

které dosahuje hranici 38 %. [10], [78] 

4.2.15. Švédsko 

Ve Švédsku se recykluje kolem 37 % veškerého vyprodukovaného odpadu. K další 

oblíbené metodě odstraňování odpadů patří spalování, kde hranice dosahuje                  

až k 47 %. [10], [78] 

Švédsko patří mezi čelní země světa, které dbají na třídění odpadu a recyklaci 

obnovitelných materiálů. Odpovědnost výrobce za recyklaci odpadů z obalů byla stanovena 

v zákoně SFS 2006:1273. [76] 

4.2.16. Estonsko 

Společnost ERO byla založena v roce 2004 a patří k nejmladším firmách,             

které vstoupily do společenství PRO Europa. Jejím posláním je pomáhat, plnit požadavky 

vyplývající ze zákona o obalech. [46], [48] 

Tento zákon stanovuje minimální požadavky na recyklaci a zpětné využití odpadů 

z obalů. V letech 2004 – 2010 má být vytříděno minimálně 60% z uvedených obalů na trh. 

Od roku 2012 je požadavek na recyklaci odpadů z obalů stanoven podle platné evropské 

směrnice 94/62/ES. [47] 
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4.2.17. Kypr  

Po vstupu do Evropské Unie musí Kypr splnit a začlenit požadavky evropské 

směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES do svého vnitrostátního práva. [43] 

Dne 1. srpna 2006 byla udělena akreditace společnosti Green Dot (Cyprus) Public Co 

od společenství PRO Europe. Green Dot (Cyprus) Public Co je v pořadí další mladou 

organizací, která byla založena dne 17. července 2003. Jejím hlavním úkolem je zavést 

recyklaci a následné využití odpadů z obalů podle stanovených hodnot uvedených            

ve směrnici 94/62/ES. Dále je její povinností harmonizovat místní zákony s legislativou 

Evropské unie. [42], [43], [44] 

4.2.18. Litva 

V Litvě neexistuje žádný národní integrovaný systém odpadového hospodářství.       

V regionální a komunální oblasti probíhá nakládání s odpady výhradně prostřednictvím 

podniků a obcí. Pouze 60 % obyvatel je napojeno na centrální odvoz odpadu. K naléhavým 

úkolům patří vybudování národního systému hospodaření s odpady, které by mělo být 

hlavně zaměřené na recyklaci odpadů a jejich zpětné využití. [82] 

Litva má problémy v oblasti ochrany životního prostředí. Odpady se zde skladují, 

recyklace je nízká. V součastné době sváží Litva 96 % odpadů na skládky. [26], [78] 

Dne 3. března 2003 se stala Litva součástí společenství PRO Europe. Evropskou 

směrnici 94/62/ES implementovala do místního zákona o obalech a obalových odpadech, 

který je platný od 1. ledna 2003. [61], [62] 
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4.2.19. Lotyšsko 

Společnost Latvijas Zalais Punkts byla založena v lednu 2000 za účelem vytvoření 

národní organizace pro sběr a recyklaci odpadů z obalů. Základem pro fungování tohoto 

systému bylo potřeba implementovat evropskou obalovou směrnici 94/62/ES a její revizi 

2004/12/ES do lotyšských právních předpisů. [60], [62] 

Lotyšský zákon o obalech vstoupil v platnost dne 1. července 2002. [61] 

4.2.20. Maďarko 

Hlavním cílem společnosti ÖKO-Pannon je zajištění komunikace a podpory vzdělání 

pro jednotlivé obce v oblasti prevence, sběru a recyklace odpadů. ÖKO-Pannon vyvinula 

speciální vzdělávací program na míru vyrobený pro různé věkové skupiny lidí. [55] 

Program je zaměřen od výchovy nejmenších děti v předškolním věku až po základní a 

střední školy. Jeho cílem je ukázat a naučit již ty nejmenší děti, jakým způsobem se třídí 

jednotlivé druhy odpadů. [55] 

V roce 2004 se Maďarsko stalo členem Evropské unie. Celková maďarská právní 

úprava je plně harmonizována s evropskou obalovou směrnicí 94/62/ES a její revizi 

2004/12/ES. [56] 

4.2.21. Malta 

Evropská obalová směrnice 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES byla transformována do 

maltského vnitrostátního práva jako oznámení č. 98 z roku 2004. [66] 

Do 31. prosince 2009 si Malta stanovila, že bude recyklovat minimálně 45 % všech 

uváděných obalů na trh, z toho minimálně 60 % skla, 50 % kovu, 15 % plastu a 65 % 

papíru. V součastné době je zatím 93 % veškerého odpadu ukládáno na skládky. [66] 
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4.2.22. Polsko 

Od roku 1990 se zvyšovalo množství sídelních odpadů a zařadilo zemi k největším 

producentům odpadů v Evropě. Stejně jako v Litvě neexistuje integrovaný systém 

odpadového hospodářství. Pouze 55 % obyvatel je napojeno na režim pravidelného odvozu 

odpadů, což značně ztěžuje plnění nařízení o sběru a úpravě odpadu. K řešení tohoto 

problému vypracovalo polské ministerstvo životního prostředí Plán druhé národní 

environmentální politiky, který je zacílen na zavedení celostátního systému třídění odpadu. 

[82] 

V současnosti se v Polsku ukládá 90 % odpadů na skládku. Pouhé 2 % odpadu 

podléhají recyklaci. [78] 

Polsko začlenilo evropskou obalovou směrnici 94/62/ES a její revizi 2004/12/ES      

do polského právního systému. V důsledku toho byly přijaty dva nové právní akty – zákon 

o podnikatelské povinnosti a zákon o obalech a obalových odpadech. Tyto zákony ukládají 

povinnosti podnikateli, aby zajistil přiměřenou úroveň recyklace odpadů z obalů. [73] 

4.2.23. Slovensko 

Základ právního systému tvoří zákon č. 409/2006 o odpadech, zákon č. 529/2002      

o obalech, vyhláška Ministerstva životního prostředí č.210/2005 o vykonávání některých 

ustanovení podle zákona o obalech, zákon č. 733/2004 kterým se mění a doplňuje zákon     

o odpadech a zákon o obalech, vyhláška č. 284/2001 kterou se stanovuje                  

Katalog odpadů. [20] 

Slovensko má implementaci evropské obalové směrnice 94/62/ES a její revizi 

2004/12/ES. [20] 

Slovensko patří mezi státy s nízkou produkcí nevyužitého obalového odpadu. 

Srovnatelně nízká míra recyklace na Slovensku v součastné době není problém, vzhledem 

k nízké spotřebě obalů. Rostoucí spotřeba však povede k rychlému růstu množství 

nevyužitého komunálního odpadu. [78] 
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4.2.24. Slovinsko 

Systém využití organizace Slovak d. o. o., která je členem společenství PRO Europe 

od roku 2003, je založena na pravidlech pro nakládání s obaly a obalovými odpady.       

Tyto pravidla se týkají sběru, využití a recyklace odpadů z obalů. [73] 

Slovinsko má dobrý systém rozmístění kontejnerů na tříděny odpad. Kontejnery můžeme 

nacházet na veškerých veřejných místech. Kromě klasických kontejnerů na papír, sklo, 

plast, můžeme objevit i na plechový odpad. U kontejnerů bývá často pouze jeden              

na smíšený odpad, který eliminuje případné špatné třídění odpadů. [92] 

4.2.25 Rumunsko 

Činnost společnosti Eco - Rom Ambalaje S.A. vychází z rozhodnutí vlády                 

č. 621/2005, týkající se nakládání s obaly a odpady z obalů, které je v platnosti                  

od 20. července 2005. Toto rozhodnutí stanovuje hospodářským subjektům povinnost plnit 

roční využití a recyklaci odpadů z obalů. [72] 

 

Obrázek 12: Struktura recyklovaných odpadů z obalů za rok 2006 
(ZDROJ: http://www.ecoromambalaje.ro/getfile.php?id=36) 
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4.2.26 Bulharsko 

V současnosti v Bulharku existuje poměrně nízké procento recyklace komunálního 

odpadu. Většina tohoto odpadu se sváží na skládky. [78] 

Společnost Ecopack Bulgaria, která je členem společenství PRO Europe, zahájila 

několik pilotních projektů pro zavedení odděleného sběru a recyklace. Pilotní projekty 

zahrnují oddělený sběr obalových odpadů v jednotlivých kontejnerech, třídění sběru 

obalových odpadů z domácností do plastových pytlů, třídění obalových odpadů pomocí 

zařízení pro separaci směsného komunálního odpadu. [38], [39] 

Podle aktuálních informací se hlavní město Bulharska Sofia topí v odpadkách. Jedná 

se o finanční spor s firmou, která sváží odpad. V Sofii nebyly vyvezeny již několik dní 

odpady. V sobotu 4. dubna 2009 starosta Bojko Borisov varoval před ohrožení zdraví 

obyvatelstva, před ztroskotávání nově nastaveného systému recyklace. [8] 
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5. Posouzení a vyhodnocení ekonomických aspektů obou  
systémů 

5.1. Statistické zhodnocení produkce odpadů z obalů a jeho 

využití pro rok 2007 

V roce 2007 se v České Republice vyprodukovalo 39% odpadů z papíru, 23% odpadů 

z plastů, 21% odpadů ze skla, 5% odpadů z kovu a 12% ostatního odpadu.  

 

Obrázek 13: Struktura odpadů z obalů za rok 2007 
(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=161) 

 

Procentuální zastoupení jednotlivých odpadních materiálů se v letech prakticky 

nemění. Každoročně se akorát mění množství využitého odpadu, které je rok od roku vyšší. 

Za rok 2007 bylo využito a recyklováno 585 911 tun odpadů. [18] 
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Obrázek 14: Celkové množství využitého odpadu v letech 1999 – 2007 
(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=161) 

Výtěžnost tříděného sběru na obyvatele v roce 2007 vzrostla na 48,7 kg vytříděných 

odpadů na obyvatele ročně, což je nárůst o více než 5 kg oproti loňskému roku 2006,       

ale stále je to málo z hlediska toho, že se na skládky ukládá 71% vzniklého odpadu.  

 

Obrázek 15: Celková výtěžnost tříděného odpadu 
(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=161) 
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5.2. Zhodnocení třídění odpadů a jeho využití v zemích EU 

V Evropě se každoročně vyprodukuje 1,8 miliard tun odpadu, což odpovídá 3,5 tun 

na osobu. Tento objem roste rychleji než HDP a méně než třetina odpadu je zpětně 

recyklována. Některé členské státy vyvážejí na skládky až 90 % svého odpadu, jiné     

pouze 10 %. [22], [82] 

V roce 1995 vyprodukoval každý občan Evropské Unie v průměru 460 kg odpadu. 

Do roku 2004 se tento objem zvýšil na 520 kg a očekává se, že v roce 2020 by měl 

dosáhnout 680 kg. Tyto údaje dokládají, že za 25 let došlo k 50 % zvýšení produkce 

odpadu. Důvodem je především narůstající konzumace ze strany finálních         

spotřebitelů. [21], [22] 

Na obrázku č. 16 vidíme, že v roce 2005 bylo 49 % odpadu vyhozeno na skládky,     

18 % spáleno a pouze 27 % recyklováno či kompostováno. Ale jak už bylo řečeno, mezi 

členskými státy jsou významné rozdíly, některé vyhazují 90 % odpadu na skládky a jiné 

pouze 10 %. Proto pro zhodnocení musíme roztřídit státy Evropské Unie do dvou skupin 

podle ekonomické síly vyspělosti.  

 

Obrázek 16: Likvidace odpadu v EU za rok 2006 
(ZDROJ: http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/cervenec-2008/schvalnea-smernice-o-odpadech-v-

eu/1001740/49652/) 
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5.2.1. Zhodnocení v ekonomicky silných státech EU 

Mezi ekonomicky silné státy patří především zakládající státy Evropské unie (Belgie, 

Francie, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Německo), Dánsko, Irsko, Řecko, Velká 

Británie, Španělsko, Portugalsko, Finsko, Rakousko, Švédsko. 

S komunálními odpady si každá země musí poradit sama. Řešení jsou různá. Obecně 

se však dá říci, že ekonomicky rozvinuté země odpady recyklují, zbytek energeticky 

využívají a skládkují minimálně. 

Jak je vidět z obrázku č. 17, v Německu se téměř neskládkuje, protože odpady          

se energeticky využívají. V Holandsku, Rakousku, Belgii a Dánsku jde na skládky 

minimum odpadů. Z ekonomicky vyspělejších zemí Evropské unie se hodně skládkuje     

ve Finsku, které má řídké osídlení. Ve Velké Británii bylo historicky vybudováno velké 

množství skládek, avšak s novou evropskou legislativou se situace mění a ve výstavbě       

je několik spaloven. 

 

Obrázek 17: Nakládání s komunálním odpadem v Evropě v roce 2007 (Kg/obyvatel) 
(ZDROJ: http://www.kic-odpady.cz/ekologie.html) 
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5.2.2. Zhodnocení v ekonomicky slabších státech EU 

Mezi ekonomicky slabší státy Evropské unie patří Česká Republika, Estonsko, Kypr, 

Litva, Lotyšsko, Maďarko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko, Rumunsko. 

Z obrázku č. 17 můžeme dále pozorovat, že velký podíl skládkování převládá             

u ekonomicky slabších členských státech Evropské unie. 

S novými členskými státy přecházejí na Evropskou unii také jejich problémy              

s odpady. I když Evropská komise již předem připravila předpisy a směrnice pro oblast 

odpadů, jejich realizace se u nových členů musí teprve prosadit. Některé státy mají s EU 

vyjednáno přechodné období a mnohé středo- a východoevropské regiony a obce jsou 

vystaveny velkému nátlaku, jak prosadit předpisy Evropské unie do národních zákonů.        

I přes dotace Evropské unie chybí v řadě případů peníze na nezbytný rozpočet                  

a inženýrskotechnické práce. [82] 

Odpadové hospodářství ekonomicky slabších členských států představuje enormně 

rostoucí trh, po kterém je velká poptávka i na mezinárodní úrovni. [82] 

5.3. Ekonomický návrh na zlepšení systému třídění odpadů v ČR 

Státy, které do EU vstoupily později jako je Česká Republika, Slovensko, Maďarsko 

ještě čerstvě pamatují  období komunismu a proto nežijí novým západním trendem. Nejsou 

zvyklý na různá opatření. Pořád se nenaučily být hrdí na svoji zemi a proto je jim docela 

jedno, jestli vyhazují odpady společně nebo jestli by je měli nějakým způsobem třídit.  

Čeští obyvatelé jsou líní třídit odpad. Důvodem většinou bývá, že jsou zaneprázdnění, 

někteří jsou vůči tomu skeptičtí, že třídění odpadů zabírá zbytečný čas, a že to ničemu 

nepomůže. 
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5.3.1. Třídění textilu, oblečení, obuvi 

Zavedla bych například po vzoru Německa odpadkové koše na třídění textilu, 

oblečení, obuvi. Němci všechno nepoškozené oblečení, které nepotřebují, ze kterého 

vyrostli, se zbavují do velkých kontejnerů, které je možno otevřít a podívat se na jejich 

obsah. Poté je zde nutnost veškerý obsah zase uklidit, naházet zpátky do kontejnerů.  

Sociálně slabší lidé, rodiny, menšiny, které nemají peníze, mají pak možnost využití 

těch to kontejnerů.  

Samozřejmě v České Republice se může stát, že bude oblečení roztahané po celé 

ulici, což by vedlo k tomu, že by se tyto podmínky zrušily. Bylo by to na škodu zvláště     

pro sociálně slabé.  

Zbytek nezužitkovaného oblečení by putoval do dětských domovů, second-handů, 

armády spásy, kde by jsi jiní občané mohli toto oblečení odkoupit za symbolickou cenu.  

Funguje to v Německu a je možné, že by to mohlo fungovat i v jiných státech 

východní Evropy včetně České Republiky, kde jsou občané opravdu ovlivněny 

komunismem, nedbají na takové věci jako je třídění odpadů, nedbají o své životní 

prostředí, protože spoléhají na někoho, kdo to za ně uklidí a zpracuje. 

 

5.3.2. Analýza SWOT aplikovaná na povahu českých lidí 

V závaznosti na předchozí kapitolu bych uvedla SWOT analýza aplikovanou         

na povahu českých lidí.  

Tuto analýzu bych provedla ještě před zavedení kontejnerů na třídění textilu, 

oblečení, obuvi. Je potřeba zjistit, zda by lidé využívali tohoto způsobu ve svůj prospěch    

a nebo naopak by si ho nevážily. Teprve poté bych uvažovala o zavedení toho kroku.  

Mezi slabé stránky patří nepořádnost, neochota třídit odpad a uklidit po sobě.  

K silným stránkám bych  například zařadila touhu vlastnit toto použité oblečení. 

Protože i v tomto sortimentu se může nacházet velmi kvalitní nebo značkové oblečení. 

Další silnou stránkou by mohla být úspora peněz. Která by se hlavně týkala sociálně 
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slabších lidí, rodin a menšin. Avšak nevylučuje možnost úspory peněz i pro zbytek 

populace. 

Příležitosti jsou zlepšení životního prostředí v ČR, úspora energie, a hlavně silnou 

stránkou budu určitá pomoct sociálně slabých lidem.  

Slabou stránkou ohrožení bude přístup lidí, kteří přijdou ke kontejneru a budou mít 

snahu znehodnotit práci ostatních.  

5.3.3. Označení, umístění, počet barevných kontejnerů 

Problémem v České Republice je naprosto nedokonalé a neúplné označení 

kontejnerů. Z 50 % nejsou na kontejnerech nápisy plast, sklo, papír a nebo obrázkové 

značení. Zavedla bych podrobnější popis (např. igelitové sáčky, čistý a suchý papír),     

který konkrétní odpad patří do tříděného kontejneru. Nepoučení či neznalý občané, kteří 

odpad za normálních podmínek netřídí a se tříděním by chtěli začít, nevědí přes  dodatečné 

značení nápisem nebo obrázkem,   který odpad patří do konkrétního kontejneru.  

Kromě sídelních zástav, větších obchodů by mělo dojít k umístění recyklačních 

kontejnerů na veřejná místa, ke kterým například patří historické centra města, hotely, 

muzea, restaurace, letiště apod.. Pokud člověk bude obklopen těmi to kontejnery na všech 

možných stranách a krocích, snadněji si zvykne na potřebu třídit odpad. 

V prvé řadě je potřeba 100 % zvýšit počet recyklačních kontejnerů na všechny možná 

dostupná veřejná místa. Na druhou stranu se k tomu musí snížit počet komunálních 

kontejnerů pro smíšený odpad. Zavedla bych, aby se na jednom místě vyskytovalo pět 

barevné kontejnery, dva pro plast, jeden pro sklo, jeden pro papír a jeden pro nápojové 

kartony a pouze jedna jediná možná popelnice pro smíšený odpad. Z praxe víme,              

že kontejnery určené pro plast se zaplňují nejrychleji, a proto je nutné jich dodat více, 

minimálně dva, aby byl zajištěn optimální vývoz. 
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5.3.4. Podzemní kontejnery 

Další opatření, které bych zavedla pro zlepšení systémů třídění odpadů, je využití 

podzemních kontejnerů do všech měst v České Republice. Jedná se o klasický odpadkový 

koš, ze kterého odpad padá do země. [85] 

Město Most je v pořadí další město po Uničov, které nechalo postavit tyto podzemní 

kontejnery. [85] 

 

Obrázek 18: Podzemní kontejnery v Mostě 
(ZDROJ: http://mostecky.denik.cz/zpravy_region/v-moste-uz-vyrustaji-prvni-podzemni-kontejnery.html) 

 

Tyto kontejnery mají jednu velikou výhodu, zabraňují přehrabování bezdomovců      

v odpadkách, kteří následně vyhazují nepotřebné odpadky kolem košů. Jejich umístění 

může být vhodné v centrech městech, kde nebudou zabírat tolik místa. [85] 

5.3.5. Prevence třídění odpadů u dětí 

Nejlepším opařením pro zlepšení systému třídění odpadů je prevence u dětí,         

která by měla začínat u již v předškolním zařízení. 

Měly by se vytvořit nové a zdokonalovat staré pomocné programy a různé hry 

v odlišnosti na školské zařízení. Tyto programy a hry by měly zdokonalovat učení děti 

systému třídění odpadů a odpovědnosti za znečišťování a poškozování životního prostředí.  
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Dalším stimulem podpory, zejména pak pro odrostlejší děti, je pořádání různých 

besed, přednášek a seminářů k této problematice. Určitou podporou může být také 

vyhlašování soutěží. 

5.3.6. Trh s druhotnými surovinami 

Nákup produktů z recyklovaných surovin by se měl stát hlavní prioritou. Celá řada 

produktů vyrobených z prvotní suroviny by měla být v budoucnu pouze výjimkou. 

Dále k tomuto účelu navrhuji, aby tříděný materiál byl přesně definován v důsledku 

kdy se z něho stává odpad.  

Ještě v nedávné době se zdál trh s druhotnými surovinami jako výborný byznys, 

avšak hospodářská krize změnila situaci. Ceny vytříděných materiálů se propadly               

o 80 – 100 % za tunu své původní hodnoty. Suroviny, které se neprodaly na území ČR, 

putovaly do ciziny, u plastu je cílovou stanicí zejména Čína, u papíru především Německo 

a Rakousko. Jenže na podzim se celý systém zhroutil, kdy například Čína pozastavila 

odbyt. 

K posílení pozice trhu s druhotnýma surovinami bych zavedla přeřazení produktů, 

které jsou vyrobeny z vytříděného materiálů, z vyšší sazby do nižší sazby DPH.             

Toto opatření už jednou měla vláda České Republiky na stole, ale zatím ho odložila do 

neurčito. 

5.3.7. Programy k úspoře energií ve formě dotací 

K úspoře energie a zvýšení podílu recyklace z malé části napomůže nový program 

společnosti ČEZ a. s., nazvaný „Bílé šrotovné“. Lidé nebudou odvážet spotřebiče na sběrné 

dvory nebo na černé skládky a využijí raději možnosti získat 1000 Kč na nákup nového 

spotřebiče. Tento finanční stimul je dostatečnou motivací. 

Nový dotační program „Zelená úsporám“, který byl usnesen 7. dubna 2009 

parlamentem a následně vešel v platnost 8. dubna 2009, může znamenat průlom v úsporách 

energií. Tento program se bude vztahovat na rodinné a bytové domy, nepanelové 
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technologii. Jedná se o kompletní zateplené bytové jednotky nepanelové technologie           

a nebo dílčí zateplení. [77] 

U programu „Zelená úsporám“ je motivací možnost získání dotace. Žadatel pokryje 

část z vlastních nákladů (náklady na vypracování nebo podání žádosti o dotaci a část 

nákladů na realizaci opatření) a část získá od státu. Tyto opatření ušetří žadateli                  

v budoucnu značně velké finance v úspoře energií a dále také zkvalitní životní       

prostředí. [77] 

Díky prodeji emisních povolenek Japonsku získává ČR finanční prostředky,               

z nichž již letos může mít užitek na 250 tisíc domácností. [77] 

Tyto programy by mohli alespoň částečně zabránit návratu lidí k používání kotlů      

za účelem spalování veškerých odpadů. Lidé si uvědomují, že ceny energií jsou drahé        

a neustále rostou. Proto hledají alternativnější a levnější cestu, jak získat potřebnou energií. 

Ke spalování zejména využívají vyprodukované odpady, které by mohli být jinak tříděny a 

znovu využity.  

Stimulem pro zlepšení třídícího systému z ekonomického hlediska by mělo být 

ustálení ceny energií. V minulé roce společnost ČEZ a.s. nabízela zmražení cen elektrické 

energie pro rok 2009. Z 99 % lidé vědí, že ceny energií každým rokem stoupají závratným 

způsobem. Proto tento marketingový tah by měl lidem nabídnout stejnou cenu energií jaká 

byla v roce 2008.  

 

5.3.8. Provedený výzkum zaměřený na znalosti třídění odpadů 

V rámci své diplomové práce jsem provedla také výzkum zaměřený na znalosti lidí 

v oblasti třídění odpadů. 

V první části jsem položila 20 respondentům 5 jednoduchých otázek9, u kterých měli 

uvést, zda dotazovaný odpad patří do tříděného kontejneru nebo nikoli. Z dotazovaného 

počtu odpovědělo na všechny otázky správně pouze 20 %. Největší skupinu ze 65 % tvořily 

respondenti s jednou až dvěma špatnými odpověďmi. Do poslední skupiny, která měla více 

jak dvě odpovědi špatné, se zařadilo pouze 15 % dotázaných.  
                                                 
9 Příloha č. 10: Dotazník – seznam položených otázek. 
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Cílem těchto pěti otázek bylo poukázat na skutečnost, že někdy není tak snadné 

rozpoznat, zda opravdu konkrétní odpad patří do tříděného odpadu nebo ne. Důvodem 

špatných odpovědí může být malá informovanost občanů o jednotlivých odpadech. 

V druhé části se  měli respondenti možnost vyjádřiti samostatně, zda třídí odpad 

a který nejčastění, nebo naopak pokud odpad netřídí, aby uvedli důvod. Podle obrázku      

č. 19 vidíme, že 17 respondentů (85 %) odpad třídí pečlivě na plast, papír, sklo. Navíc        

5  dotázaných resopondentů třídí navíc prošlé léky, baterie, akumulátory. Zbylí  

respondenti (15 %) odpady netřídí, a to z důvodů nedůvěry v ostatní lidi. Dalé se v jejich 

blízkosti nenacházejí barevné kontejnery. A jeden posluchač byl ovlivněn zprávou, kterou 

kdysi slyšel, že vytříděný odpad stejně nakonec skončí na skládce.  

 

85 % 
respondentů 
odpady třídí

85 % 
respondentů 
odpady třídí

 

Obrázek 19: Procentuální rozložení třídění odpadů u jednotlivých respondentů 

Cílem této části bylo podpořit procento lidí, kteří třídí odpad a přesvědčit ostatní,      

že třídit a chránit naše životní prostředí by měl každý bez ohledu věku, pohlaví, národností, 

náboženského smýšlení. 

 

15 % 
respondentů 

odpady netřídí 

85 % 
respondentů 
odpady třídí 
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6. Závěr 

Každý člověk by se měl zamyslet sám nad sebou, co právě on může udělat              

pro zlepšení úrovně životního prostředí a do jaké míry využít třídění odpadů                  

pro zkvalitnění životních podmínek v České republice. 

Závěrem lze zkonstatovat, že na úsečce vytříděného odpadu Česká republika stojí    

na pomyslném prostředním bodě, kde má ještě velké mezery pro oblasti zlepšování třídění 

odpadů. Měla by přejímat nové způsoby třídění odpadů, které se uplatňují již několik let    

ve vyspělých členských státech v západní Evropské unii. Naopak Česká republika může jít 

příkladem pro ostatní členské státy ve východní části Evropské unie, kdy může být 

nápomocná  v poskytování informací k postupnému zlepšování recyklačních maxim. 

Opatření, které jsem navrhla pro zlepšování systému třídění odpadů v České 

Republice, by měli být z části počátečním krokem k zavedení nových trendů                  

ve vzdělávacím systému třídění odpadů. Pokud chceme zachovat udržitelné životní 

prostředí pro další generace, musí se již nastupující generace učit, co je třídění odpadů,    

jak třídit, a co je její prioritou. Důležitý je také systém učení se od ostatních členských států 

Evropské unie. Protože to, co funguje v jednom států, může fungovat i v dalších státech. 

Z velké části záleží na výchově lidí, jaký oni mají přístup k samotnému zlepšování 

systémů. Důležitou roli hraje stát a je potřeba, aby byl nedílnou součástí zlepšování             

a určitým způsobem vytvářel oblasti stimulů pro zlepšování třídění. Není možno direktivně 

zákonem, vyhláškou nebo jinou právní formou přikázat využívání druhotných surovin        

a nepodpořit toto ekonomickými stimuly. 

Z provedeného výzkumu vyplývá, že se mezi námi stále nacházejí lidé, kterým je 

lhostejné, zda žijeme v čistotě a nebo v odpadcích. Tyto oblasti lidí jsou stimulem pro další 

možnosti zlepšování v třídění odpadů.  

Lidé by neměli soudit podle toho, co udělají druzí, jestli třídí odpad nebo ne, ale měli 

by se řídit vlastním rozumem a snažit se pomoct chránit životní prostředí. 
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Příloha č. 1: Skupiny Odpadů podle zákona 185/2001 Sb. o odpadech 
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Příloha  č. 2: Katalog odpadů – Základní členění. 
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Příloha č.3: Tabulka s recyklačními symboly 
 

Skupina Kód Popis 

Plasty #1 
PET(E) Polyethylentereftalát 

  #2 PE-
HD 

Polyethylen s vysokou 
hustotou 

  #3 PVC Polyvinylchlorid 

 #4 PE-
LD 

Polyethylen s nízkou 
hustotou 

 #5 PP Polypropylen 

 #6 PS Polystyren 

 #7 O Ostatní plasty 

 #9 ABS Akrylonitrilbutadienstyre
n  

Baterie #8 
Olovo Olověný akumulátor 

 

#9 nebo 
#19 
Alkalin
e 

Alkalický článek 

 #10 
NiCD Niklkadmiová baterie 

 #11 
NiMH NiMH baterie 

 #12 Li Lithiová baterie 

 #13 
SO(Z) SO baterie 

 #14 CZ CZ baterie 

Papír #20 C 
PAP Lepenka 

(PCB) 

 #21 
PAP Jiný papír 

 #22 
PAP Papír 

 
#23 
PBD 
(PPB) 

Karton 

Kovy #40 FE Železo 

 #41 
ALU Hliník 

Dřevěné 
materiál
y 

#50 
FOR Dřevo 

 #51 
FOR Korek 

 #60 
COT Bavlna 

Textilie #61 
TEX Juta 

 #62-#69 
TEX Ostatní textil 

Sklo #71 
GLS Bezbarvé sklo 

 #72 
GLS Zelené sklo 

 #73 
GLS Hnědé sklo 

 
 

(ZDROJ: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Recykla%C4%8Dn%C

3%AD_symbol)
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Příloha č. 4: Ceník skládky Markvartovice 
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Příloha č. 5: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 
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Příloha č. 6: Cenová nabídka společnosti Marius Pedersen a.s. na sběr, svoz a využití  
                    směsného odpadu pro podnikatele města Ostravy, rok 2008 
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Příloha č. 7: Cenová nabídka společnosti Marius Pedersen a.s. na sběr, svoz a využití  
                    směsného odpadu pro podnikatele města Ostravy, rok 2009 
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Příloha č. 8: Názorné schéma systému Eko - Kom a.s.. 
 
 
 

 

(ZDROJ: http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=68)
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Příloha č. 9: Revize směrnice o obalech 94/62/ES. 

 Revize směrnice o obalech 94/62/ES 

  

 Původní směrnice 

(Prosinec 1994) 

 

 Nová směrnice  

   (Únor 2004) 

 Lhůta pro všechny   do 30.06.2001  do 31.12.2008 

 P, GR, IRE   do 30.06.2005  do 31.12.2011 

 pro nové členy   2005 - 2009  2012 - 2015 

   

 Vymáhání   Min.: 50%  Min.: 60% 

  Max.: 65%  Max.: -- 

   

 Recyklace   Min.: 25%  Min.: 55% 

 Max.: 45 %  Max.: 80% 

 Recyklace specifické   Materiály  

 Sklo   Min.: 15%  Min.: 60% 

 Kniha   Min.: 15%  Min.: 60% 

 Metal   Min.: 15%  Min.: 50% 

 Plastové   Min.: 15%  Min.: 22,5% 

 Dřevo   Min.: --  Min.: 15% 

(ZDROJ: http://www.pro-e.org/Legal_basis.html) 
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Příloha č.10: Dotazník – seznam položených otázek 
 

• I. ČÁST 
 Seznam otázek: 

 
1) Patří čisté kelímky od mléčných výrobků do žlutého kontejneru?  
 

ANO x NE 
 
2) Patří mokrý papír do kontejneru pro papír? 

 
ANO x NE 

 
3) Patří zrcadlo do zeleného kontejneru? 

 
ANO x NE 

 
4) Patří krabice od mléka do kontejneru pro papír? 

 
ANO x NE 

 
5) Patří karton do modrého kontejneru? 

 
ANO x NE 

 
 

• II. ČÁST 
 Seznam otázek: 

 
 
ANO 

    Který odpad třídíte nejčastěji? 
 

  TŘÍDÍTE ODPAD? 
             
 

NE 
       Uveďte důvod proč netřídíte odpad? 
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