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Anotace diplomové práce 
 

V předložené práci je zpracovaná analýza systému nakládání s odpadem ve městě 
Louny. Je zde popsán právní rámec, v rámci kterého je s odpady nakládáno, jsou zde 
popsány způsoby nakládání s jednotlivými druhy odpadů, které mohou ve městě vznikat, 
jejich shromažďování a předávání oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech. 
Dále je zde zachycena problematika nakládání s odpadem v rozporu s platnými právními 
předpisy a využití vytěžených prostor pro nakládání s odpady vzniklými na území města. 
V závěru práce jsou navrženy možné úpravy systému nakládání s odpadem po roce 2010 
v souvislosti s výběrovým řízením na dodavatele systému nakládání s komunálním 
odpadem.  
 
Klíčová slova: komunální odpad, systém nakládání s odpadem, zákon o odpadech, místa 
pro nakládání s odpadem 
 
 
Summary 
 

The Extended Essay analyses the system of waste processing in the town Louny. 
It describes the legal framework, within which the waste is dealt with, there are described 
ways of dealing with different kinds of waste, which may occur in the town, its gathering 
and transferring to authorized people in accordance with The Waste Act. There is also 
realized the problem of waste processing discordant with valid regulations and the use of 
exploited spaces which may rise in Louny.  
At the close of the work possible modifications in the system of waste processing after 
2010 are proposed in connection with competitive bidding with respect to the supplier of 
system of municipal waste. 
 
Key words: municipal waste, system of waste processing, The Waste Act, places of waste 
processing. 
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Jiří Čáp: Systém nakládání s odpady ve městě Louny 

1 Úvod 
Město Louny je menší město na severozápadě České republiky. Leží na řece Ohři 

a má přibližně 19 tisíc obyvatel. Město Louny a jeho systém nakládání s komunálním 
odpadem jsem si vybral, neboť dlouhodobě pracuji jako úředník Městského úřadu Louny a 
hlavní náplní mojí činnosti patří právě agenda odpadového hospodářství.  

Nedílnou součástí života moderní společnosti je vznik odpadů souvisejících se 
spotřebou hmotných statků, realizací stavebních prací a poskytování služeb. Nakládání 
s odpady je jednou z oblastí, které obyvatelé měst obecně vnímají poměrně intenzivně. Je 
to rovněž oblast, ve které se můžeme setkat s celou řadou problémů, namátkou např. 
přeplňování nádob na odpad, neoprávněné odkládání odpadu, černé skládky, znečišťování 
veřejného prostranství apod.  

Cílem práce je jednak analýza současného stavu, vyhledání problematických míst 
v současném systému nakládání s odpadem, ekonomická analýza stávajícího systému, 
nalezení vhodných prostor pro ukládání odpadů vznikajících při stavební činnosti a návrhy 
nového systému nakládání s komunálním odpadem včetně zhodnocení nákladů na jeho 
provoz.  

Diplomová práce je rozdělena do několika hlavních kapitol. Druhá kapitola 
stručně představuje město Louny, přibližuje jeho historii a současnost. Ve třetí části je 
charakterizován současný systém nakládání s odpady ve městě Louny, úroveň jejich třídění, 
způsoby nakládání s ním a analýza finančních nákladů s tím spojených. Ve 4. části jsou 
stručné údaje o černých skládkách včetně možnosti jejich řešení. V předposlední části 
hodnotím stávající možnosti a navrhuji možné způsoby řešení možnosti ukládání 
stavebních odpadů, neboť stávající prostory pro jejich ukládání jsou již prakticky 
vyčerpány. Návrhy jsou směřovány především k racionalizaci celého procesu jako 
ekonomicky nejvýhodnější možnosti. V poslední šesté, nejdůležitější části předkládám své 
vlastní návrhy konkrétního řešení systému po roce 2010, kdy se bude rozhodovat o dalším 
vývoji systému nakládání s odpady ve městě Louny. Je zde obsaženo předběžné vyčíslení 
nákladů na provozování navrhovaného systému a jeho úpravy proti současnému stavu. 

Při své práci jsem čerpal hlavně z vlastních zkušeností z práce na odboru 
životního prostředí Městského úřadu Louny, údajů odboru životního prostředí a požadavků 
na způsob nakládání s odpady v Lounech. 

Zároveň bych chtěl alespoň touto formou poděkovat všem, bez kterých bych se 
při zpracovávání diplomové práce neobešel, zejména pak Ing. Miluši Hlavaté, vedoucí 
diplomové práce. 
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2 Charakteristika města Loun 
2.1 Historie a současnost 

Město Louny se nachází v severozápadní části České republiky a z hlediska 
správního uspořádání patří do Ústeckého kraje. Geologicky náleží do Českého masivu, kde 
leží na severním okraji perunské křídové tabule. Nadmořská výška se pohybuje od 
170 m. n. m. v nivě řeky Ohře na severním okraji města až po 230 m. n. m. na jihu. 
Celkový reliéf okolí města dotváří České středohoří, jehož nejbližší vrcholy dosahují výšky 
nad 500 m. n. m., dále Podlesí s nadmořskou výškou mezi 300 a 500 m a konečně Krušné 
hory s výškou více než 700 m. n. m. Průměrná teplota vzduchu je 9 stupňů C. Velice nízký 
je roční úhrn srážek, který se pohybuje kolem 400 mm.  

Pro Lounsko jsou charakteristické červeně zbarvené půdy, které jsou vhodné pro 
pěstování charakteristické plodiny Lounska – chmele, a dále jílovité a vápenité půdy.  

Z historie bych uvedl, že Louny byly založeny Přemyslem Otakarem II. kolem 
poloviny 13. století. První písemná zmínka je z roku 1295. Hospodářský rozvoj započal po 
roce 1352, kdy Karel IV. udělil Lounům právo vybírat ungelt ze soli. Později následovaly 
rozsáhlé soudní pravomoci. Na počátku 15. století začíná převažovat česky hovořící 
obyvatelstvo nad původním, které tvořili hlavně kolonisté ze Saska.  

 

 
 

Obrázek 1: Národní kulturní památka Chrám sv. Mikuláše,  
nejvýznamnější památka v Lounech (autor: Jiří Čáp) 

 

Hlavní hospodářský rozvoj města nastal v době od konce husitských válek. V roce 
1543 byly Louny šestým nejbohatším královským městem v Čechách. Rozvoj pokračoval 
do začátku války třicetileté, která pro město představovala úplnou katastrofu. Byla zničena 
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polovina domů ve městě a dvě třetiny obyvatel zahynuly. Další ranou byla morová 
epidemie v roce 1680. Stagnace pokračovala přibližně do poloviny 19. století. 

Po polovině 19. století v souvislosti se změnami v Rakousko-Uhersku a s prvními 
volbami do obecního zastupitelstva nastává další fáze rozvoje. Je založena městská 
spořitelna, gymnázium, hospodářská škola a v 70. letech je město připojeno k železnici a 
vznikají železniční dílny. Ve 30. letech 20. století byla založena Masarykova nemocnice, 
došlo ke zbourání hradeb a rozvoji bytové výstavby.  

Po druhé světové válce byly postaveny další průmyslové podniky, zejména 
Elektroporcelán Louny, n. p., Praga Louny, masokombinát a mlékárna. V nedalekých 
Počeradech byla v roce 1964 zahájena výstavba největší kondenzační uhelné elektrárny 
v tehdejším Československu.  

Po roce 1989 došlo k výraznému omezení výroby v tradičních podnicích, některé 
z nich, jako např. masokombinát a mlékárna byly uzavřeny. V polovině 90. let 20. století 
byla za pomoci státních dotací vybudována infrastruktura (komunikace, přívod plynu, nová 
přípojka elektrické energie včetně trafostanice) pro nově vznikající průmyslovou zónu 
Louny – jihovýchod. Průmyslová zóna byla obsazena převážně investory z Japonska. Další 
vlna uzavírání bohužel pokračuje i v současné době. K 31. lednu 2010 ukončil svou činnost 
pivovar s více než 120-ti letou tradicí a ke stejnému dni došlo i k uzavření některých 
oddělení lounské nemocnice včetně zrušení lékařské pohotovosti.  

Nejvýznamnější architektonickou památkou v Lounech je Chrám Sv. Mikuláše 
dokončený v roce 1534 stavitelem Benediktem Rejtem z Pístova. Mezi další zajímavosti 
patří zachovalý pás hradeb na severním a západním okraji historického centra s Žateckou 
bránou z roku 1500, secesní domy v Poděbradově ulici a kolonie domů pro železniční 
zaměstnance projektovaná významným architektem Janem Kotěrou.  

 

2.2 Sociální a demografická analýza města 
Město Louny je typickým strukturálně postiženým městem severozápadních Čech. 

Rozpad tradičních trhů ve východní Evropě, nízká konkurenceschopnost a potřeba 
restrukturalizace a ozdravení průmyslových podniků v Lounech způsobila omezení výroby 
v průmyslových závodech a s tím úzce souvisí samozřejmě propouštění pracovníků. 
Tradiční podniky, jako např. PRAGA Louny a. s., Elektroporcelán Louny a. s. a Lounské 
strojírny s. r. o. na začátku 90. let minulého století začaly výrazně propouštět a Lounsko se 
dlouhodobě pohybuje v žebříčku míry nezaměstnanosti na nejvyšších místech nad 
průměrem v celé České republice. Vzájemné porovnání obou měr je uvedeno v tabulce č. 1. 

Na nezaměstnanost v Lounech má vliv v současné době hospodářská krize, 
v důsledku které klesají odbytové možnosti výrobních podniků v Lounech a také celková 
situace v regionu. Okolní města (Most, Chomutov, Teplice, Žatec) jsou rovněž postižena 
vysokými mírami nezaměstnanosti, ještě vyššími než v Lounech, což výrazně komplikuje 
možnost zaměstnání pro osoby ochotné za prací vyjíždět mimo město.  

Dalším negativním faktorem je struktura kvalifikace uchazečů o zaměstnání. Mezi 
nezaměstnanými převládají skupiny s nízkou úrovní vzdělání. V roce 2009 mělo 39 % 
uchazečů o zaměstnání pouze základní vzdělání, vyučených bylo 36 % uchazečů. Tito 
nezaměstnaní lidé jsou na trhu práce těžko umístitelní, většinou samozřejmě na 
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nekvalifikované a pomocné práce, které jsou špatně placené. Mzda se tak může přibližovat 
pobíraným sociálním dávkám a motivace nezaměstnaných pracovat je velice nízká.  

 
Tabulka 1: Porovnání míry nezaměstnanosti ve městě Louny a v ČR 

 

Rok 
Míra 

nezaměstnanosti 
ve městě Louny 

(%) 

Míra 
nezaměstnanosti 

v ČR (%) 
1997 7,9  4,3 
1998  11 6 
1999  12 8,5 
2000 13,2  9 
2001 14,1 8,5 
2002 11,2 9,2 
2003 14,3 9,9 
2004 13,2 10,2 
2005 11,1 9 
2006 9,2 8,1 
2007 7,4 6,6 
2008 7,2 5,4 
2009 9,8 9,9 

(zdroj dat: Úřad práce v Lounech) 

Dalším fenoménem, se kterým se město Louny potýká, je pokles počtu obyvatel. 
Na tuto věc jsem narazil již při zpracovávání bakalářské práce, kde jsem se při 
zpracovávání demografických údajů setkal s pozvolným, ale setrvalým poklesem počtu 
obyvatel od roku 1991. Vývoj počtu obyvatel je zachycen v grafu č. 1.  

Vývoj počtu obyvatel je zde přímo svázán s industrializací celého, dříve převážně 
zemědělského regionu. Období kdy křivka počtu obyvatel stoupá, tj. od 60. let 20. století je 
i obdobím výstavby největších průmyslových podniků v regionu, zejména Elektrárny 
Počerady, Elektroporcelánu Louny, masokombinátu, mlékárny a Pragy Louny. Tomu 
odpovídala i masivní výstavba bytů, zejména v části Louny – západ. Aby bylo získáno 
místo pro výstavbu, bylo asanováno tzv. Žatecké předměstí, nejstarší část města vzniklá 
pravděpodobně už v 11. století. Rozsáhlým demolicím je věnován i dokument režiséra 
Josefa Císařovského Příběh jedné asanace natočený Českou televizí. 

Nová výstavba výhradně ve formě panelových sídlišť tak vyrostla na západní a 
později, v 80. letech 20. století i na jižním okraji města. V roce 1991 byla dokončena 
výstavba posledního sídliště, sídliště Nad Tratí. Po tomto datu již počet obyvatel neroste a 
trend poklesu jejich počtu pokračuje dodnes. 
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Velkou úlohu v bytové výstavbě hrály právě průmyslové podniky, které pro své 
zaměstnance budovaly podnikové byty, zejména Elektrárna Počerady, tehdejší Elektrárny 
Únorového vítězství, a Elektroporcelán Louny. 

Dalším významným stavebníkem bylo Okresní stavební bytové družstvo se 
sídlem v Žatci. Např. právě druhé největší sídliště v Lounech, Nad Tratí, bylo postaveno 
tímto bytovým družstvem. 
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Graf 1: Vývoj počtu obyvatel ve městě Louny (zdroj: ČSÚ, evidence obyvatel MěÚ Louny) 

 

Závěrem této kapitoly lze konstatovat, že vývoj počtu obyvatel je ve své růstové 
části do roku 1991 přímo úměrný bytové výstavbě. Po tomto roce počet obyvatel začíná 
sice pozvolna, ale vytrvale klesat. Souvislost spatřuji s vývojem v Československu a České 
republice, s růstem nezaměstnanosti a ukončením bytové výstavby. 
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3 Analýza současného systému odpadového 
hospodářství 

3.1 Zákonná úprava povinností při nakládání s odpady v České 
republice 

Problematiku odpadů a nakládání s nimi upravuje v České republice zákon 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů. Odpad je definován jako věc, která se pro vlastníka stala nepotřebnou a zbavuje 
je se jí s úmyslem ji odložit. Ten, při jehož činnosti vzniká odpad, je v souladu se zákonem 
o odpadech původcem odpadů. Původcům odpadů je stanovena celá řada povinností, 
příkladem uvádím ty hlavní: 

- předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 
vlastností, 

- zajišťování přednostního využívání odpadů, přičemž materiálové využití má 
přednost před jiným způsobem využití, 

- s odpady nakládat v souladu se zákonem o odpadech, zbavovat se jich 
v souladu se zákonem o odpadech, 

- odpady třídit, odděleně shromažďovat a předávat k využití nebo odstranění 
osobě oprávněné k jeho převzetí, 

- vést předepsanou evidenci odpadů. 

Obce jako právnické osoby mají stejné postavení, tj. jsou původci odpadu, jejich 
další práva a povinnosti v tomto zákoně upravují ještě § 17 a § 17a, obce mají možnost 
obecně závaznou vyhláškou stanovit systém shromažďování, sběru, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu a stavebního odpadu. Mezi povinnosti obcí nad rámec 
povinností původce odpadu patří povinnost určit místa k odkládání komunálního odpadu a 
povinnost zajistit místa pro odkládání nebezpečných odpadů, případně zajistit jejich 
mobilní sběr minimálně 2x ročně.  

Plnění povinností původce odpadu a dalších povinnosti, zajištění provozu systému 
nakládání s komunálním odpadem, kontrolu plnění povinností v odpadovém hospodářství a 
kontrolu činnosti oprávněné osoby zajišťuje v rámci organizační struktury Městského 
úřadu Louny odbor životního prostředí v rámci výkonu samostatné působnosti.  

3.2 Systém nakládání se směsným komunálním odpadem 

3.2.1 Základní dokumenty vymezující systém odpadového 
hospodářství 

Stávající systém nakládání s komunálními odpady v Lounech vychází z několika 
základních pilířů: 

- obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstva města Loun „O stanovení 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu a stavebního odpadu“, 
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- smlouva města Louny se společností Marius Pedersen a. s. o uzavření 
budoucích smluv ze dne 12. dubna 1996, touto smlouvou je upraveno uzavírání 
smluv o odvozu odpadu s jednotlivými producenty odpadu 

- smlouva č. 17/04-ŽP mezi městem Louny a společností Marius Pedersen a. s. 
na zajištění sběru tříděného odpadu 

- smlouva č. 89/2009-ŽP mezi městem Louny a společností Marius Pedersen a. s. 
na zajištění provozu sběrného dvora odpadů města Loun 

- smlouva č. 38/2008-ŽP mezi městem Louny a p. Miroslavem Kratochvílem na 
zajištění úklidu černých skládek odpadů, 

- Plán odpadového hospodářství zpracovaný v roce 2006. 

Z výše uvedeného výčtu vyplývá, že všechny hlavní činnosti v odpadovém 
hospodářství jsou pro město Louny zajišťovány dodavatelsky na základě uzavřených 
smluv, vlastními prostředky nejsou vykonávány žádné práce. Povinnosti spojené 
s nakládáním s odpady jsou rozděleny výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou mezi 
občany města, kteří mají povinnost zajišťovat a hradit si odvoz směsného komunálního 
odpadu, město Louny pak na svoje náklady zajišťuje odvoz tříděného odpadu (papíru, skla, 
plastů a nápojových kartónů), provoz sběrného dvora, úklid černých skládek ve svém 
katastru a tzv. sběrové soboty. Sběrová sobota je poměrně specifický způsob, jakým se 
mohou občané města zbavit určitých druhů objemného odpadu a vyřazených 
elektrozařízení. Jedná se zejména o nábytek, podlahové krytiny, matrace a z elektrozařízení 
pak televizory, chladničky a mrazničky. Organizace probíhá tak, že odbor životního 
prostředí Městského úřadu Louny na určitý den, zpravidla první sobotu v měsíci, vyhlásí, 
že obyvatelé mají možnost bezplatně odkládat k nádobám na směsný komunální odpad 
nebo do přistavených velkokapacitních kontejnerů výše uvedené druhy odpadů. 

3.2.2 Zařízení pro nakládání s odpady ve městě Louny 
Zákon o odpadech stanovuje, že s odpady lze nakládat pouze v místech, objektech 

a zařízeních k tomu určených. Provoz každého zařízení pro nakládání s odpady podléhá 
souhlasu příslušného krajského úřadu. Pro město Louny je nejdůležitějším zařízením 
Sběrný dvůr odpadů města Loun. Na základě smlouvy z prosince 2009 jej provozuje 
společnost Marius Pedersen a. s. Smlouva byla uzavřena na základě výběrového řízení, 
které proběhlo ve 3. čtvrtletí roku 2009, jednalo se o nadlimitní veřejnou zakázku zadanou 
v otevřeném řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Pro potřeby města Loun funguje jako stacionární zařízení pro nakládání s odpady 
již zmíněný Sběrný dvůr odpadů města Loun. Je výhodně položen v Poděbradově ulici, 
blízko dvou největších lounských sídlišť s největší koncentrací obyvatel – Louny – západ a 
sídliště Nad Tratí a pro většinu obyvatel je tak velice dobře dostupný.  

Zahájení provozu sběrného dvora odpadů v Lounech se datuje rokem 1993. Jeho 
provoz tehdy zajišťovaly na své náklady Technické služby města Loun, příspěvková 
organizace města. Úhrada nákladů s odstraněním sebraných odpadů byla prováděna 
v rámci příspěvku na provoz. Technické služby města Loun zajišťovaly odběr všech 
odpadů, jak kategorie ostatní, tak i nebezpečný. S ohledem na nabytí účinnosti zákona 
č. 125/1997 Sb., o odpadech, a vzhledem k tomu, že Technické služby města Loun neměly 
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oprávnění k podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, převzala od roku 1999 
zodpovědnost za nakládání s nebezpečnými odpady fyzická osoba oprávněná k podnikání 
p. Jaroslav Hladký – LIKOR. Technické služby nadále zajišťovaly odběr odpadů kategorie 
„ostatní“. Při provozu sběrného dvora však docházelo k problémům vyplývajícím 
skloubením činnosti dvou provozovatelů dvou zařízení. Provozní doba provozovny 
p. Jaroslava Hladkého zajišťující odběr nebezpečných odpadů byla výrazně kratší než 
provozní doba Technických služeb města Loun. V odpoledních hodinách a o víkendech 
nemohly Technické služby města Loun odebírat nebezpečné odpady, což bylo terčem 
oprávněné kritiky jak ze strany občanů města, tak i jeho zastupitelů a nejvyšších 
představitelů. Další problémy se vyskytovaly s obsluhou při přebírání odpadů od občanů. 
V závěru roku 2007 byl proto odborem životního prostředí Městského úřadu Louny 
předložen Radě města Loun návrh na sloučení obou zařízení a vytvoření sběrného místa 
s jedním provozovatelem, kde bude možné odebírat ostatní i nebezpečné odpady. Návrh 
byl schválen a od 1. února 2008 začala sběrný dvůr provozovat společnost 
LIKOR CZ s. r. o., která převzala podnikatelské aktivity p. Jaroslava Hladkého – LIKOR.  

Dalším stacionárním zařízením je zařízení pro využívání odpadů na povrchu 
terénu. Je situováno v jihovýchodní části města Loun v bývalém vojenském prostoru, který 
byl součástí kasáren vybudovaných ve 30. letech 20. století. Vojenská posádka v Lounech 
působila až do poloviny 90. let minulého století, kdy byla zrušena. Po odchodu vojáků 
z města začalo město usilovat o získání celého rozsáhlého areálu a přeměnit jej na další 
městskou čtvrť s rozčleněním na část obytnou věnovanou individuálnímu bydlení, část 
s bytovými domy, službami a obchodní zónou s obchodním domem a prodejnami 
průmyslového zboží a vybavením bytů. Část oddělená komunikací pak byla určena jako 
výrobní zóna pro nerušící výrobu a služby. Část určená pro výrobu je v těsném sousedství 
dřívějších těžebních prostor tří cihelen, které zde byly vybudovány po roce 1870 jako 
reakce na stavební rozvoj města Loun. Pálené cihly samy o sobě byly v té době poměrně 
luxusním a tím i drahým zbožím, stejně tak i jejich doprava, proto byly cihelny u Loun 
dobře položené v blízkosti jejich odbytiště.  

Jednání mezi městem Louny a Ministerstvem obrany ČR byla pro město úspěšná 
a od roku 2004 je areál včetně přilehlých pozemků v majetku města Louny. 

Vytěžená hliniště zaniklých cihelen byla rekultivována a jedno z nich je 
využíváno jako zařízení k využívání odpadů na povrchu terénu podle kódu R11 podle 
přílohy č. 3 zákona o odpadech. Rekultivace byla zahájena v dubnu roku 2004, 
vyprojektovaná kapacita zařízení byla 20 000 m3 a předpokládaná životnost do roku 2006. 
Tato životnost byla překročena, neboť nedošlo k naplnění kapacity zařízení, v současné 
době se však tato hranice přibližuje. V zařízení se využívají odpady jako je beton, cihly, 
střešní tašky, směsi výše uvedených odpadů a zemina a kameny. 

Mezi mobilní zařízení k nakládání s odpady patří v Lounech strojní vybavení 
společnosti Marius Pedersen a. s. Jedná se celkem o 5 nástaveb značky Zoeller pro svoz 
směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu na podvozcích značky Mercedes, nosič 
aktivního kontejneru na podvozku Renault, nosič kontejnerů značky Tatra a malé nosiče 
kontejnerů značek Mercedes, Renault a AVIA. 
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Obrázek 2: Nástavba značky Zoeller na podvozku Mercedes (autor: Jiří Čáp) 

Všechna výše popsaná stacionární a mobilní zařízení jsou zařízeními pro 
nakládání s odpady dle zákona o odpadech a jejich provoz je odsouhlasen Krajským 
úřadem Ústeckého kraje. 

3.3 Třídění odpadu ve městě Louny 
Mezi povinnosti, které stanovuje zákon o odpadech, patří i povinnost původce 

odpadu jej třídit, odděleně shromažďovat a zajistit jeho přednostní využití. Začátky třídění 
odpadů v Lounech spadají do počátku 90. let minulého století, kdy byly v Lounech 
rozmístěny první kontejnery pro sběr skla a papíru. Rozšíření jejich počtu nastalo v roce 
1994 po výběrovém řízení na provozovatele separovaného sběru odpadu, rozmístěno bylo 
celkem 98 kontejnerů na papír a sklo na 48 stanovištích. V roce 1999 byl sběr rozšířen o 
sběr plastů. V roce 2004 byla spolupráce se společností BECKER Kralovice s. r. o., 
provozovatelem systému, vzhledem k rostoucí nespokojenosti ukončena. V nově 
vypsaném výběrovém řízení zakázku získal p. Jaroslav Hladký – LIKOR. V roce 2006 
byly obchodní aktivity p. Jaroslava Hladkého vloženy do společnosti LIKOR CZ s. r. o. 
Bezprostředně potom došlo k prodeji společnosti LIKOR CZ s. r. o. společnosti Marius 
Pedersen a. s., čímž došlo ke vstupu nadnárodního koncernu na regionální scénu ve městě 
Louny. I přes ujišťování přestavitelů společnosti Marius Pedersen a. s. o zachování 
společnosti LIKOR CZ s. r. o. včetně jejího regionálního vedení, k 31. říjnu 2009 k jejímu 
zániku fúzí sloučením s mateřskou firmou.  

Třídění odpadů má tedy v Lounech poměrně dlouhou tradici, což se odráží i na 
jeho poměrně solidní úspěšnosti. Množství vytříděných odpadů z dlouhodobého hlediska 
vykazuje vzestupný trend. Jednotlivá množství vytříděných odpadů jsou uvedena 
v následující tabulce:  
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Tabulka 2: Množství vytříděných surovin v Lounech (t) 

 
 Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Papír 19 42 55 72 76 64 88 172 197 219 174 172 200 195 281 360 
Sklo 17 39 49 56 63 58 48 66 55 61 79 89 102 151 195 199 

Plasty           12 23 26 32 44 41 40 59 52 81 128 

(zdroj dat: Městský úřad Louny, odbor životního prostředí) 

 

Pro větší přehlednost jsou údaje zobrazeny i v následujícím grafu: 
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Graf 2: Vývoj množství vytříděných surovin v Lounech (t) 

 

V grafu se nachází několik zajímavých bodů, které pokládám za vhodné vysvětlit, 
jedná se o roky 2001, 2004 a 2008. Do roku 2001 byl vývoz kontejnerů na separovaný sběr 
prováděn na základě samostatných objednávek. Interval vývozu byl cca 10 dnů. V roce 
2001 navázalo město Louny spolupráci se společností EKO – KOM obalová a. s. Vznik 
této společnosti a zahájení vzájemné spolupráci mělo pro město Louny velký význam. 
Společnost EKO – KOM a. s. byla založena v roce 1997 na základě povinností 
vyplývajících ze zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech. Tímto zákonem byla těm, kteří uvádí 
na trh obaly (dovozci, výrobci a prodejci) stanovena povinnost zajistit zpětný odběr a 
využití určitého procenta odpadů uvedených na trh.  

Pro zajištění plnění této povinnosti založili největší producenti obalů akciovou 
společnost EKO – KOM. Systém společnosti EKO – KOM a. s. spočívá v tom, že 
producenti obalů do něj přispívají stanovenou finanční částkou, která je závislá na 
množství obalů uvedených na trh, a společnost EKO – KOM a. s. pro ně zajištění plnění 
povinnosti zpětného odběru obalů a odpadů z obalů. Společnost EKO – KOM a. s. pak 
vybrané prostředky na základě smluv přerozděluje získané prostředky mezi subjekty, které 
zajišťují oddělený sběr odpadů a tedy i obalů.  
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České průmyslové sdružení pro obaly a životní prostředí, které zastupuje výrobce 
obalů, uzavřelo v roce 1999 s Ministerstvem životního prostředí ČR dohodu o obalech a 
obalových odpadech. Dohodou je stanoveno, že producent obalu zapojený do systému 
EKO – KOM se považuje za producenta, který plní povinnost zpětného odběru. 

V roce 2001 město Louny uzavřelo se společností EKO - KOM a. s. smlouvu, na 
základě které čtvrtletně získává příspěvek na provádění separovaného sběru. Tento 
příspěvek je příjmem města a umožnil tak zavést pravidelný termín a kratší interval odvozu 
kontejnerů na tříděný odpad, které byly vyváženy 1x týdně.  

Dalším zvýrazněným rokem je rok 2004. V tomto roce došlo ke změně 
provozovatele systému sběru tříděného odpadu. Pokles množství vytříděných surovin se mi 
bohužel nepodařilo spolehlivě určit, dle mého názoru byl změněn způsob výpočtu 
hmotnosti surovin, neboť subjektivně ke snížení množství vytříděných surovin nedošlo.  

Posledním významným bodem v grafu je rok 2008. Ve 3. čtvrtletí roku 2007 
město Louny na základě předchozí dobré spolupráce získalo od společnosti EKO – KOM a. 
s. do bezplatného pronájmu 50 ks kontejnerů na papír, 50 ks kontejnerů na plasty, 50 ks 
kontejnerů na sběr barevného a 25 ks kontejnerů na sběr čirého skla. Tyto kontejnery byly 
pak využity k zahuštění stávající sítě kontejnerů na separovaný sběr. Kontejnery byly 
rozmístěny v závěru roku 2007, takže se jejich vyšší počet výrazněji projevil právě až 
v roce následujícím. 

Pro shromažďování tříděného odpadu jsou používány 2 druhy kontejnerů. Starším 
typem jsou ocelové kontejnery typu NTO 1 a NTO 2 se spodním výsypem vyráběné 
společností CTS Okřínek s. r. o. Výsyp se provádí pomocí nákladního vozidla – nosiče 
kontejnerů pomocí aktivního kontejneru s hydraulickou rukou. Výhodou těchto kontejnerů 
je odolnost proti vandalům, zejména proti vyhoření. Kontejnery na papír jsou vybaveny 
klapkou, díky které nedojde k většímu rozšíření ohně a kontejner jako takový je proti ohni 
odolný, samozřejmě s výjimkou svrchního nátěru, který je po požáru nutné obnovit. 
Nevýhodou je relativně nízká trvanlivost povrchové úpravy a možnost koroze. Největší 
nevýhodou je způsob jejich vysypávání. Vysypání je možné provést výhradně pomocí 
speciálního vozidla, které není nahraditelné jiným typem.  

Novějším typem jsou celoplastové kontejnery o objemu 1100 l. Výhodou je 
trvanlivost, materiál nepodléhá korozi ani barevným změnám a vývoz je možné provést 
pomocí univerzálního vyklápěče, kterých je v lounské provozovně společnosti 
Marius Pedersen a. s. k dispozici celkem 5, takže náhrada v případě poruchy není 
problematická.  

Kromě třídění odpadu organizovaného a zajišťovaného městem Louny funguje 
ještě 6 výkupen druhotných surovin, které jsou zaměřené hlavně na výkup kovů, který je i 
v současné době ekonomicky zajímavý.  
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Obrázek 3: Kontejnery na separovaný sběr se spodním výsypem,  

vedle velkoobjemový kontejner na směsný komunální odpad (autor: Jiří Čáp) 

 

3.4 Nebezpečné odpady a jejich řešení 
Za nebezpečné odpady jsou ve smyslu zákona o odpadech považovány odpady, 

které mají jednu nebo více nebezpečných vlastností podle přílohy č. 2 tohoto zákona. Mezi 
nebezpečné vlastnosti odpadu patří např. vysoká hořlavost, infekčnost, toxicita, dráždivost 
atd. Pro nakládání s těmito odpady platí přísnější pravidla. Pokud původci odpadu při jeho 
činnosti vznikají nebezpečné odpady, musí mít souhlas k nakládání s nebezpečnými 
odpady. Ten vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Lounech se jedná o 
Městský úřad Louny.  

Jak již bylo zmíněno, nakládání s nebezpečnými odpady vyžaduje zvláštní 
podmínky. Odpady musí být shromažďovány ve zvláštních prostředcích, které jsou k tomu 
určeny a stejně jako všechny odpady musí být shromažďovány odděleně a zabezpečeny 
před možným únikem, odcizením nebo znehodnocením. 

Původcem nebezpečných odpadů může být i město nebo obec. U nebezpečných 
odpadů mají obce podle zákona o odpadech povinnost zajistit místo pro jejich odkládání 
v souladu se stavebním zákonem. Tuto povinnost mohou obce zajistit dvěma možnými 
způsoby – buď mobilním sběrem minimálně 2x ročně nebo stabilním zařízením určeným a 
vybaveným pro nakládání s nebezpečnými odpady. Město Louny se vydalo cestou 
stabilního zařízení – sběrného dvora. Vzhledem k problémům popsaným v předchozí části 
této diplomové práce provozování sběrného dvora od začátku roku 2008 převzala 
společnost LIKOR CZ s. r. o. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou na 2 roky. Ve druhé 
polovině roku 2009 bylo odborem životního prostředí Městského úřadu Louny vypsáno 
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výběrové řízení na provozovatele Sběrného dvora odpadů města Loun. Jako nejlepší byla 
ve výběrovém řízení vyhodnocena nabídka společnosti Marius Pedersen a. s., se kterou 
byla uzavřena smlouva na 5 let.  

V podmínkách soutěže byly stanoveny podmínky pro plnění této veřejné zakázky, 
samozřejmostí je oprávnění dodavatele k poskytování služeb v oblasti nakládání 
s nebezpečnými odpady, zajištění prostoru pro sběrný dvůr, jeho vybavení a zajištění 
kvalifikované obsluhy. Další podmínkou bylo zajištění provozu sběrného dvora v poměrně 
široké otevírací době od pondělí do pátku od 8.00 h do 18.00 h, o sobotách, nedělích a 
svátcích od 10.00 h do 17.00 h.  

Sběrný dvůr se osvědčil jako velice vhodný způsob zajištění nebezpečných i 
ostatních odpadů a je občany hojně využíván a jeho provoz je obyvateli města velice 
kladně přijímán. 

3.5 Financování odpadového hospodářství města Loun 
Financování odpadového hospodářství ve městě Louny je zajištěno ze dvou 

základních zdrojů. Část financování je zajištěna samotnými producenty odpadu – občany 
města, kteří si sami uzavírají smlouvu na zajištění odvozu směsného komunálního odpadu 
u oprávněné osoby a sami provádějí úhradu tohoto odvozu. 

Nakládání s ostatními odpady zajišťuje na své vlastní náklady město Louny. 
Náklady spojené s provozem sběrného dvora odpadů, odvozem separovaného sběru, 
objemného odpadu při tzv. sběrových sobotách a úklid černých skládek v katastrálním 
území Louny, Brloh a Nečichy hradí z rozpočtových prostředků, jejichž výši na příslušný 
rok schvaluje Zastupitelstvo města Loun.  

Výše prostředků určených na nakládání s odpady je uvedena v následující tabulce: 
 

Tabulka 3: Vývoj nákladů na odpadové hospodářství města Loun 
 
Rok 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Separovaný 
sběr 1 515 000  1 100 000 1 360 000 1 780 000 2 090 000  2 340 000  2 190 000 

Ostatní 
odpady 1 042 000  1 277 000 2 230 000 2 450 000 3 010 000  3 341 000  4 052 000 

Nebezpečné 
odpady 10 000  10 000 330 000 235 000 180 000  200 000  270 000 

Ostatní (č. 
skládky atd.) 199 000  242 000 311 000 533 000 198 000  853 000  318 000 

Celkem 2 766 000  2 629 000 4 231 000 4 998 000 5 478 000  6 734 000  6 830 000 

(údaje v Kč, zdroj dat: Městský úřad Louny, odbor životního prostředí) 
 

Náklady na odpadové hospodářství trvale rostou. Příčinou je jednak zvyšování 
poplatků za ukládání odpadů na skládky, to v případě ostatních a nebezpečných odpadů, 
dále zvyšování množství odpadů shromážděných ve sběrném dvoře a zvyšování množství 
vytříděných odpadů.  
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4 Problematika černých skládek 
4.1 Zmapování černých skládek v okolí města Louny 

Problematika černých skládek je bohužel stále aktuální, a to nejen v Lounech, ale 
i v ostatních částech České republiky, a nejen zde. Co to vlastně je černá skládka? Samotný 
pojem není žádným právním předpisem definován, ve své praxi tento termín používám pro 
volně odložený odpad, zpravidla ve volné přírodě mimo území města.  V poslední době se 
pro tento jev užívá rovněž název littering. Volně odložený odpad, např. u kontejnerů na 
směsný komunální odpad za černou skládku nepovažuji, ale v jiných městech je určitě 
možná jiná definice. 

V rámci své praxe na odboru životního prostředí Městského úřadu Louny se 
lokalizací a odstraňováním černých skládek zabývám od roku 1997. Pokud bych měl 
hodnotit problematiku černých skládek, pak musím konstatovat, že v samotném městě 
Louny černé skládky nepředstavují až tak závažný problém. Důvodem není až taková 
kázeň občanů a podnikatelů, ale relativně malé katastrální území města. Hranice katastru 
zpravidla končí v blízkosti zástavby a místa, kde k nepovolenému odkládání odpadů 
dochází zpravidla již leží na katastrálním území jiných obcí.  

Přesto tuto problematiku nelze brát na lehkou váhu a je třeba ji řešit. V rámci své 
praxe jsem provedl zmapování míst vzniku černých skládek v těsném okolí města. 
Zpravidla se jedná o poněkud odlehlá, anonymní místa, ale vždy poměrně dobře dostupná 
motorovými vozidly a místa u zahrádkářských kolonií. Na černých skládkách se nejvíce 
nachází směsný komunální odpad, objemný odpad, části motorových vozidel, pneumatiky, 
výjimečně nebezpečné odpady, jako např. obaly od motorových olejů. U zahrádek 
převažují biologicky rozložitelné odpady.  

Celkově jsem zaevidoval 7 míst, kde se pravidelně vyskytuje nepovolené 
odkládání odpadů. Jsou to lokality: 

1) pod oblouky záplavového mostu – jedná se o cestu do blízké obce 
Dobroměřice, v blízkosti jsou rovněž zahrádkářské kolonie. Vyskytuje se zde 
převážně směsný komunální odpad odložený v pytlích. 

2) zahrádkářská kolonie Na Losech – místo u největší lounské zahrádkářské 
kolonie, vyskytují se zde převážně biologicky rozložitelné odpady. 

3) lokalita pod Červeným vrchem – úpatí vrcholu s turistickou chatou a 
rozhlednou cca 3 km od Loun. Místo není v k. ú. Louny, ale město zde vlastní 
pozemky, proto je pozornost věnována i této lokalitě. Vyskytuje se zde směsný 
komunální odpad. 

4) lokalita Kujmo – u komunikace Louny – Březno, odlehlé místo zarostlé 
náletovou vegetací, vyskytuje se zde hlavně směsný komunální odpad. 

5) lokalita u komunikace Louny – Líšťany – vyskytuje se zde směsný 
komunální odpad, části automobilů a pneumatiky. 

6) cesta u lounské vodárny – cesta, jejíž okolí je zarostlé náletovou vegetací, 
vyskytuje se zde směsný komunální odpad. 

7) odbočka do bývalého vojenského prostoru – odbočka z výpadovky z Loun 
směrem na Prahu, pohodlně přístupné místo skryté vegetací a výškovým 
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uspořádáním terénu. Vyskytuje se zde směsný komunální odpad, pneumatiky, 
objemný odpad. 

4.2 Zákonná úprava a možnosti postihování jejich původců 
Nakládání s odpady musí podle zákona o odpadech probíhat v zařízeních, která 

jsou k tomu určena. Mezi povinnosti původců odpadu je zařazena povinnost odpady 
přednostně využívat, pakliže to není možné, musí zajistit jejich odstranění v souladu se 
zákonem. Odložením odpadu volně do přírody nebo jiná místa, dochází k závažnému 
porušování zákona o odpadech a je možné ukládat sankce ve formě pokut. Pokuty je 
možné ukládat podle § 66 zákona o odpadech, v závislosti na míře ohrožení životního 
prostředí je možné uložit pokutu až do výše 50 mil. Kč. 

Postihovat je možné i osoby, které nemají statut původce odpadu – fyzické osoby. 
Obecně je postihování těchto osob upraveno zvláštním zákonem – zákonem č. 200/1990 
Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Pro případ nepovoleného odložení 
odpadu fyzickou osobou je možné aplikovat § 47 odst. 1 písm. h) tohoto zákona, kdy je 
možné uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. 

Pro postižení nepovoleného odkládání odpadů původci odpadů je možné využít i 
ustanovení § 58 zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy 
je možné uložit pokutu až do výše 200 000 Kč v případě znečištění veřejného prostranství 
nebo narušení vzhledu obce. 

Ze své dosavadní praxe musím bohužel konstatovat, že postihování původců 
černých skládek je velice problematické. Pro prokázání odložení odpadů je nutné přistižení 
při činu. Pokud je pouze nalezen odpad a i když je možné jednoznačně identifikovat jeho 
původce, nemusí to znamenat, že původce zde odpad skutečně odložil. Nalezený odpad je 
podle mého názoru a zkušeností vhodné použití jako vodítko pro provedení kontroly 
odpadového hospodářství původce, zejména jeho dokladové části (souhlas k nakládání 
s odpady, evidence odpadů).  
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5 Využití vytěžených prostor pro nakládání s odpady 
5.1 Vytěžené prostory v k. ú. Louny a k. ú. Malnice – historie a 

současnost 
Geologické podloží Loun a Lounska tvoří usazeniny z druhohorního křídového 

moře, tzv. svrchní křída. Převažují zde opuky, spongilitické prachovce s vápnitými 
příměsemi, glaukonitické vápence a pískovce. Zmíněná opuka se nachází, s výjimkou 
údolní nivy řeky Ohře, pod cca 1 – 2 m silnou vrstvou sedimentů.  

Opuka byla do 19. století na Lounsku oblíbeným stavebním materiálem na 
venkově i ve městě a byla předmětem těžby. Přímo na dnešním území města se nacházejí 2 
zaniklé lomy na opuku, jeden je v Holárkových sadech severně od centra města, další je na 
severozápadním okraji města u městské vodárenské věže.  

Za hranicemi města rovněž najdeme některé pozůstatky po těžbě stavebního 
kamene. Jedná se o bývalou, tzv. selskou těžbu, kdy si majitel pozemku pro svou vlastní 
potřebu otevřel lom. U Loun je taková lokalita u cesty Louny – Líšťany a Louny – 
Zeměchy. Byly to lomy menšího rozsahu umístěné buď u cesty, kde byla snadná doprava, 
anebo v zemědělsky nevyužitelných místech, jako např. v prudkém svahu. Tématem těžby 
se zabývá i naučná stezka vybudovaná městem Louny od lounské vodárny do blízké obce 
Jimlín.  

V dnešní době jsou všechny výše zmíněné lomy samozřejmě nevyužívané a 
minulost prozrazují jen skalní stěny, v jednom případě už jen nevýznamná terénní deprese. 
Prostor lomů zůstal bez dalšího využití, pouze v jednom případě došlo k jeho zasypání. 

Další surovinou pro stavebnictví, která se těžila v Lounech, byla cihlářská hlína. 
Detailnější popis historie i současnosti pozůstatků po této těžbě je uveden v další části této 
diplomové práce. 

Odlišný osud měly opukové lomy v katastrálním území Malnice u Postoloprt. 
Lokalita je vzdálená cca 8 km od Loun ve směru na Žatec. Zde na vrcholu kopce Na 
Kamenici vzniklo pět těžebních jam na těžbu opuky, která je charakteristická svou 
deskovou odlučností po jednotlivých vrstvách, která jí dala i jméno „malnický řasák“. 
Doba vzniku lomů se mi z dostupných archivních materiálů nepodařila určit, ale na 
katastrální mapě z roku 1896 jsou již všechny těžební jámy zaneseny. Rovněž datum 
ukončení těžby není nikde zaneseno, z porostů na dně a stěnách jámy odhaduji ukončení 
těžby někdy po druhé světové válce. Další zmínky o lomech v archivu Městského úřadu 
Louny jsou ze začátku osmdesátých let minulého století. V lomech se začalo 
s nepovoleným skládkováním odpadů, odpad zde neodkládali jen občané okolních obcí, ale 
i průmyslové podniky z Loun včetně např. masokombinátu. V roce 1981 se touto 
problematikou začal zaobírat Městský národní výbor v Lounech a projevil snahu 
nepovolené skládkování ukončit, bohužel však tím způsobem, že skládkování odpadu 
zlegalizoval. Skládka zde byla zřízena bez jakéhokoliv zabezpečení, jediným opatřením 
zmíněným v rozhodnutí o povolení skládky je odstranění skalních převisů, aby nedošlo 
k ohrožení zdraví a ke škodám na mechanizaci. Během provozu došlo k úplnému zavezení 
tří jam odpadem a k částečnému zavezení čtvrté jámy. Komunální odpad se sem navážel 
11 let, kdy v roce 1992 došlo k ukončení provozu skládky ještě před naplněním její 
plánované kapacity rozhodnutím Městského úřadu Louny. 
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Poté se započalo s technickou rekultivací skládky, která spočívala v překrytí tělesa 
skládky, vytvarování povrchu skládky do přirozeného tvaru a vytvoření vegetační vrstvy. 
Silná krycí vrstva, místy až 5 m silné, byla vytvořena pomocí výkopového materiálu, který 
sem byl navezen ze stavby silničního obchvatu města Loun. V roce 1999 byla provedena 
závěrečná etapa – biologická rekultivace. Celá plocha skládky o rozloze přes 5 ha byla 
oseta travním semenem a bylo zde vysazeno 400 stromů a 7 500 keřů. Druhově to byly 
odolné domácí druhy, jako např. bříza, jasan, javor, líska, ptačí zob, svída a trnka. 
 

5.2 Využití vytěžených prostor pro nakládání s odpady 
V areálu kasáren byly kromě využitelných objektů (velitelství, ubytovny, jídelna a 

ošetřovna) i další objekty autoparku, dílen a skladů, s jejich využitím se při revitalizaci 
celého areálu nepočítalo a s ohledem na jejich technický stav bylo nutné jejich 
zdemolování. Uvolněná plocha pak byla využita pro výstavbu rodinných domů.  

 

Obrázek 4: Postup demoličních prací v areálu kasáren v Lounech 24. srpna 2004 (autor: Jiří Čáp) 

 

Součástí převodu pozemků byly i 3 vytěžená hliniště jako pozůstatky po těžbě 
cihlářské suroviny. Vytěžená hliniště byla využívána jako skládky nejrůznějších druhů 
odpadů, a to jak např. armádou, tak i místními obyvateli po zrušení vojenského prostoru. 
Tento stav byl samozřejmě z dlouhodobého hlediska neudržitelný a hledal se způsob jak 
s těmito prostory naložit.  

Jako jedna z cest se nabízela možnost využít je pro uložení přebytečného 
materiálu z demolic nepotřebných budov a komunikací. Jejich kapacita byla poměrně velká, 
a proto bylo rozhodnuto o tom, že pro ukládání odpadu bude využito pouze jedno, které je 
od obytné zástavby nejvzdálenější. Nejmenší z těžebních prostorů po tzv. Hiekeho cihelně, 
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který je nejblíže bytovým domům, byl využit pro vytvoření relaxačního místa, parku s pěší 
stezkou, která navazuje na vycházkový okruh vedoucí na nedaleký Blšanský Chlum, 
evropsky významnou ptačí lokalitu zařazenou do systému NATURA 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 5: Vytěžené hliniště Hiekeho cihelny - stav po převzetí městem Louny v r. 2004  (autor: Jiří Čáp) 

 

V lokalitě byl proveden úklid, celkem bylo odvezeno 86 t ostatních odpadů 
(střepů, střešních tašek, komunálních odpadů) a 1,3 t nebezpečných odpadů (zejména obalů 
a plechovek od barev a přesně nezjištěných chemických látek). 

Po úklidu následovaly terénní úpravy a vytvoření vhodné vegetační vrstvy pro 
růst navržených rostlin. K terénním úpravám byla použita ornice, která byla sejmuta 
z dalších pozemků, které byly součástí převodu na město Louny, a které dříve sloužily jako 
cvičiště. Tyto pozemky jsou dále od zástavby, sousedí se silnicí Louny – Praha a byly 
určeny k zástavbě výrobními podniky.  

Poslední fází rekultivace bylo vytvoření cestní sítě a parkových úprav. Byla 
provedena protierozní a protiprašná opatření spočívající v osetí celé plochy odolnou travní 
směsí pro sušší oblasti, následně byla provedena výsadba 83 kusů stromů. Jako vhodné 
taxony byly vybrány odolné domácí druhy, zejména javor, lípa, habr, tis a smrk, jako určité 
zpestření rozsáhlé plochy jsou zde růžově kvetoucí jírovce, okrasné hrušně a jabloně.  

Keřové patro je zastoupeno střemchou, kalinou, ptačím zobem a různými druhy 
skalníků a tavolníků.  
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Obrázek 6: Dokončovací práce v Parku Gen. Fajtla (autor: Jiří Čáp) 

 

Celkové náklady na vybudování parku v místě bývalé těžby cihlářské hlíny 
dosáhly částky 2 680 000 Kč včetně DPH. Celou částku město Louny financovalo ze svých 
zdrojů. 

Nový park byl nazván Parkem Generála Fajtla. Tato významná osobnost 
československých dějin si tuto poctu zcela právem zaslouží. Inspirací pro toto pojmenování 
byla blízkost kasáren a těsná vazba mezi armádou a osobností Gen. Fajtla, ale i to, že tento 
rodák z blízké obce Donín dosud nebyl názvem veřejného prostranství připomínán. 

Další vytěžený prostor byl využit jako dočasné úložiště žulových dlažebních 
kostek, obrubníků a dalších kamenných prvků vytěžených při rekonstrukci komunikací 
v areálu. 

Poslední hliniště, které je nejvzdálenější od obytných budov, bylo jako 
nejvhodnější využito jako zařízení pro využívání odpadů na povrchu terénu. Pro provoz 
takovéhoto zařízení je třeba souhlasu příslušného krajského úřadu. Zařízení je 
provozováno jako technická rekultivace území po těžbě a k tomuto účelu se využívají 
inertní materiály a odpady, jako výkopová zemina, stavební suť, kameny apod. 

5.3 Možnosti rozšíření kapacity stávajícího zařízení pro nakládání 
s odpady 

Jak již bylo zmíněno, životnost zařízení sloužícího k využívání stavebního odpadu 
se chýlí ke konci a do budoucna je nutné vyhledat takové možnosti, které umožní 
s minimálními náklady nadále ukládat uvedené odpady. Jako nejvhodnější se jeví využití 
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prostoru stávajícího zařízení s možností využitím okolních ploch v majetku města. Protože 
na okolních pozemcích je plánováno výhledové vybudování komunikací, uvažuji o dvou 
možných variantách. Jednou je rozšíření zařízení na okolní pozemky, druhou možností je 
lepší využívání kapacity stávajícího zařízení při nezvětšeném rozsahu záboru. 

První z variant je plošné rozšíření zařízení se současným zvýšením jeho nivelety. 
Při návrhu plošného rozšíření jsem vycházel z dříve uvažované možnosti využití pozemků 
v majetku města. Vzhledem k stále uvažované komunikaci vedoucí na pozemky územním 
plánem zařazené jako plocha pro nerušící výrobu a služby, považuji tuto variantu za méně 
vhodnou jednak proto, že by navrhovaná komunikace samozřejmě musela výškově 
kopírovat navážku, nelze přesně odhadnout, kdy bude dosaženo maximální možné výšky a 
samotná výstavba na nekonsolidovaném tělesu navážky by do budoucna představovalo 
riziko poruch komunikace.  

Za reálnější považuji druhou navrženou variantu. V lokalitě jsem se několikrát 
pohyboval a přitom jsem zjistil, že do rekultivace je ukládáno velké množství odpadů, 
které je možné využít i jinak než jen pro dotvarování terénu. Jak je patrné 
z fotodokumentace jsou zde ukládány odpady, které je možné ještě využít.  

 
Obrázek 7: Příklad nevhodného ukládání využitelného odpadu – cihel (autor: Jiří Čáp) 

Navrhuji proto při příjmu odpadů provádět jejich třídění a oddělené ukládání. 
Odpady dále využitelné, jako např. cihly a beton, ukládat na vyhrazenou plochu a po 
nashromáždění určitého množství (cca min. 2000 t) využít mobilní drtící zařízení a po 
mechanické úpravě (rozdrcení na vhodnou frakci, vytřídění) využívat jako náhradu 
kameniva např. pro obsypy nebo do spodních konstrukcí vozovek.  

Tímto řešením sice nedojde k úplnému vyřešení problému „kam s ním“, myšleno 
stavební odpad, ale výrazně se prodlouží životnost celého zařízení s téměř nulovými 
náklady, přičemž výnosy stoupnou, protože využitelný materiál nebude zabírat kapacitu 
potřebnou pro uložení jiných odpadů, dopravu odpadů do zařízení budou zajišťovat jejich 
původci a za uložení i využitelného odpadu se bude vybírat úhrada. 
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6 Návrh úprav systému po roce 2010 
6.1 Systém nakládání s odpady jako veřejná zakázka ve smyslu 

zákona o zadávání veřejných zakázek 

6.1.1 Zákonná úprava 
Zakázky, které zadávají subjekty uvedené v § 2 zákona č. 137/2006 Sb., Zákon o 

veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jsou veřejnými zakázkami dle tohoto 
zákona. Veřejným zadavatelem je: 

1) Česká republika, 

2) státní příspěvková organizace, 

3) územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace zřízená tímto 
územním samosprávným celkem, 

4) jiná právnická osoba, která byla založena za účelem uspokojování potřeb 
veřejného zájmu nebo je financovaná převážně státem nebo jiným veřejným 
zadavatelem nebo ji ovládá stát nebo jiný veřejný zadavatel. 

Zakázky se dělí podle druhu na veřejné zakázky na stavební práce, na dodávky a 
na služby. Veřejnou zakázkou na stavební práce je provedení stavebních prací nebo 
zhotovení stavby. Veřejnou zakázkou na dodávky je zakázka, jejímž předmětem je 
pořízení věcí včetně např. montáže a zaškolení obsluhy. Veřejnou zakázkou na služby je 
zakázka, kterou není zakázka na stavební práce a na dodávky. 

Podle předpokládané hodnoty se dělí na zakázky malého rozsahu, podlimitní 
veřejné zakázky a nadlimitní veřejné zakázky. Zakázkou malého rozsahu je zakázka na 
dodávky a na služby, jejíž hodnota nepřesáhne 2 mil. Kč a na stavební práce, jejichž 
hodnota nepřesáhne 6 mil. Kč. Podlimitní veřejnou zakázkou je zakázka na dodávky a 
služby, jejichž hodnota přesahuje 2 mil. Kč a stavební práce, jejichž hodnota přesahuje 
6 mil. Kč, ale nedosahují hodnot stanovených nařízením vlády č. 77/2008 Sb.,  o stanovení 
finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, pro jednotlivé kategorie 
zadavatelů a druhů veřejných zakázek. Pro územní samosprávné celky tato hranice činí 
4 997 000 Kč u zakázek na služby a na dodávky a 125 451 000 Kč na stavební práce. 
Veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nad tyto částky jsou nadlimitními veřejnými 
zakázkami. Uváděné finanční limity jsou bez daně z přidané hodnoty. 

Město Louny jako veřejný zadavatel dle § 2 odst. 2 písm. c) zákona o veřejných 
zakázkách proto musí zadávat veřejné zakázky podle tohoto zákona. Základním 
požadavkem na zadávání veřejných zakázek je dodržování zásad transparentnosti, rovného 
zacházení a zákazu diskriminace.  

6.1.2 Možné způsoby zadání veřejné zakázky, způsob výběru 
dodavatele, vhodný způsob zadání 

Při stanovování způsobu zadání veřejné zakázky musí zadavatel zvolit způsob  
zadávacího řízení. Zákon o veřejných zakázkách stanovuje jako možné způsoby zadání 
veřejných zakázek: 

• otevřené řízení 
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• užší řízení 

• jednací řízení s uveřejněním 

• soutěžní dialog 

• zjednodušené podlimitní řízení 

Z možných způsobů je vzhledem k podmínkám stanoveným zákonem o veřejných 
zakázkách možné použít pouze otevřené řízení a užší řízení. Ostatní způsoby zadání nelze 
použít z důvodu nesplnění podmínek pro jejich použití, např. neproběhlo předchozí 
otevřené řízení nebo z důvodu předpokládané hodnoty veřejné zakázky.  

Za nejvhodnější způsob zadání veřejné zakázky považuji otevřené řízení podle 
§ 27 zákona o veřejných zakázkách. V otevřeném řízení veřejný zadavatel neomezuje 
počet zájemců o veřejnou zakázku, na rozdíl od užšího řízení, a umožňuje mu to tak vybrat 
si budoucího dodavatele podle neomezeného počtu nabídek, čímž má možnost většího 
výběru a přehled o jednotlivých uchazečích o veřejnou zakázku. Zároveň tak může předejít 
možným problémům, např. nařčení z diskriminace apod.  

Pro výběr nejvhodnější nabídky musí zadavatel stanovit kritéria, podle kterých 
bude vybírat. Základní kritéria jsou dvě: nejnižší nabídková cena a ekonomická výhodnost 
nabídky. Pokud je jako kritérium stanovená nejnižší nabídková cena, vybírá zadavatel 
samozřejmě nabídku s nejnižší cenou. V případě, že kritériem bude ekonomická výhodnost 
nabídky, musí stanovit dílčí kritéria, podle kterých bude vybírat a zároveň jim musí 
stanovit váhu v procentech. Mezi dílčí kritéria používáme jednak nabídkovou cenu, která 
má i největší váhu, a dále pak technické a organizační zabezpečení služby, kde se hodnotí 
technické, materiální a personální vybavení uchazeče o veřejnou zakázku, zkušenosti 
s obdobnými zakázkami apod. 

V případě veřejné zakázky na odvoz směsného komunálního odpadu ve městě 
Louny tedy navrhuji jako nejvhodnější způsob zadání otevřené řízení a hodnotícím 
kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky s dílčími kritérii „nabídková cena“ s váhou 
75 % a „technické a organizační zajištění služby“ s váhou 25 %. 

6.2 Návrh systému nakládání s komunálním odpadem 

6.2.1 Právní úprava výběru platby za směsný komunální odpad 
K 31. prosinci 2010 končí platnost smlouvy o uzavření budoucích smluv ze dne 

12. dubna 1996 uzavřené mezi oprávněnou osobou Jaroslavem Hladkým a městem Louny. 
Touto smlouvou je upraveno zajištění vývozu směsného komunálního odpadu ve městě 
Louny. Je proto nezbytné navrhnout a přijmout řešení problematiky odvozu směsného 
komunálního odpadu po tomto datu. 

Stávající systém zajištění odvozu komunálního odpadu spočívá v tom, že město 
Louny v roce 1996 vybralo jako dodavatele služby oprávněnou osobu, která si sama 
uzavírá smlouvy o zajištění odvozu směsného komunálního odpadu s jednotlivými 
producenty. Smluvní vztah tak vzniká přímo mezi producentem odpadu a oprávněnou 
osobou, stejně tak i úhrada za tuto službu probíhá výhradně mezi producentem odpadu a 
oprávněnou osobou. Město Louny s administrativním provozem tohoto systému nemá 
žádné náklady, stejně tak s odvozem směsného komunálního odpadu, hrazen je částečně 

2010   27



Jiří Čáp: Systém nakládání s odpady ve městě Louny 

úklid objemného odpadu a sběrové soboty, v plné výši je hrazen provoz sběrného dvora a 
separovaný sběr.  

Oprávněnou osobou se rozumí osoba oprávněná k nakládání s odpady na základě 
zákona o odpadech nebo jiných zákonů (např. živnostenský zákon, obchodní zákoník 
apod.). 

Tato práce neřeší samotný provoz sběrného dvora, i když se jej určitým způsobem 
dotýká, a separovaný sběr, tyto součásti odpadového hospodářství města Loun jsou již 
vyřešeny samostatnými dlouhodobými smlouvami. 

Právní řád v ČR zná v současné době 3 způsoby platby za komunální odpad, a 
sice: 

1) úhradu dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech, 
2) poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech, 
3) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona o místních 
poplatcích 

K výhodám a nevýhodám jednotlivých způsobů: 
 
1) úhrada dle § 17 odst. 5 zákona o odpadech 
Výhody:  výběr úhrady za nakládání s odpadem je v Lounech zaveden dlouhodobě. 
Tento způsob má svoji tradici, je plně funkční a obyvateli města byl celkově přijat. S jeho 
výběrem nemá město Louny žádné přímé náklady, vše probíhá v režii společnosti Marius 
Pedersen a. s. Producent odpadu si volí nádobu na směsný komunální odpad podle svých 
potřeb a její objem využívá v maximální možné míře, což vede k hospodárnosti a ke 
snižování nákladů na odvoz SKO. Rovněž je podporováno třídění odpadu, neboť 
využitelný odpad může být odkládán do nádob na tříděný odpad, jejichž vývoz producent 
odpadu nehradí a je tak motivován k tomu, aby je využíval. 

Nevýhody:  velice obtížně se ovlivňuje četnost vyvážení a objem nádob u jednotlivých 
domů, vše závisí na vůli objednatelů vývozu nádob na odpad. Je rovněž prakticky nemožné 
uložit pokutu např. za přeplňování nádob, to totiž předpokládá prakticky přistižení při činu 
a prokázání spáchání přestupku konkrétní fyzické osobě. Způsob je závislý na uvědomění 
každého producenta odpadu a víře v tom, že si zajistí takový objem nádob na SKO, který 
skutečně potřebuje a nebude SKO odkládat na jiná místa nebo např. do NTO. Dalším 
možným rizikem je samotný způsob výběru platby na základě smlouvy. Smlouva jako 
taková je individuální právní akt založený na dobrovolnosti a z toho může plynout určitá 
neochota některých producentů odpadu tuto smlouvu uzavřít. Jedná se sice několik málo 
nevýhod, ale poměrně závažných. Odvoz odpadu je navíc dotován městem (separace, 
sběrové soboty, sběrný dvůr, úklid objemného odpadu).  
 
2) poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona o odpadech 
Výhody:  poplatek se může vztahovat na všechny osoby, při jejichž činnosti vzniká 
odpad. Rozsah odvozu odpadu si určuje obec, může tedy pružně reagovat na požadavky na 
odvoz odpadu. Horní hranice sazby tohoto poplatku není stanovena, musí se však stanovit 
dle předpokládaných oprávněných nákladů na nakládání s odpady. Umožňuje tedy obci 
pokrýt všechny náklady s tím spojené. 
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Nevýhody: poplatníkem tohoto poplatku je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti 
vzniká odpad. Přesný okruh těchto osob však zpravidla nebude možné zcela přesně zjistit, 
např. u osob bydlících v Lounech, ale nepřihlášených zde k trvalému pobytu. Další 
problém může být samotná definice poplatníka – osoby, při jejíž činnosti vzniká odpad. 
Zcela jistě se najdou osoby, které budou tvrdit, že jim odpad nevzniká a je pak na orgánech 
obce, aby dokázaly opak, což může být v praxi velice obtížné. Výběr poplatků je upraven 
zákonem o správě daní a poplatků. Při neuhrazení poplatku se vymáhá každý nedoplatek 
jednotlivě na každém poplatníkovi. Někdo musí vykonávat správu poplatku, dle 
dostupných informací cca 1 pracovník na každých 10 000 obyvatel, v našem případě tedy 
potřeba 2 nových pracovníků. Narůstá administrativa, kterou město dosud nevykonává. 
Systém může působit nemotivačně ve vztahu k třídění odpadu. Nelze efektivně zohlednit 
míru vytřídění odpadu jednotlivými producenty SKO, platba je na osobu a její výše je pro 
všechny stejná. Může se vyskytnout i neodůvodněný tlak na navyšování počtu sběrných 
nádob na SKO, čímž rostou náklady na provoz systému. 
 
3) místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů dle § 10b zákona o místních 
poplatcích 
Výhody:  je zcela jednoznačně definován okruh poplatníků tohoto poplatku – trvale 
přihlášené osoby a vlastníci rekreačních objektů, není třeba řešit zda odpad někdo skutečně 
produkuje nebo nikoliv, zda je přítomen apod. Umožňuje zavést poplatek pro chalupáře, 
což může být hlavní výhodou zejména v místních částech Brloh a Nečichy. I v tomto 
případě si rozsah odvozu odpadu určí obec. Tento poplatek je dle zkušeností a sdělení 
jiných obcí i MŽP jednoznačně preferovaný. Poskytuje i nejlepší záruku toho, že drtivá 
většina občanů uhradí náklady spojené s vývozem odpadu.  

Nevýhody:  jsou obdobné jako v bodu 2, při neuhrazení poplatku se vymáhá jednotlivě 
na každém poplatníkovi. Někdo musí vykonávat správu poplatku, dle dostupných 
informací cca 1 pracovník na každých 10 000 obyvatel, v našem případě tedy potřeba 2 
nových pracovníků. Narůstá administrativa, kterou město dosud nevykonávalo. Maximální 
výše poplatku, úhrnem 500 Kč, nemusí stačit na pokrytí všech nákladů spojených 
s odvozem odpadu. To však nelze chápat jako zásadní nevýhodu, neboť i v současné době 
město odvoz odpadu dotuje. Stejně jako v předchozím případě způsob platby nemusí 
producenty odpadů motivovat ke třídění odpadu, platba je kapitační a pro všechny totožná. 
I zde se mohou vyskytovat požadavky na zvyšování počtu nádob na odpad nebo četnost 
jejich vyvážení. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že v současné době neexistuje naprosto ideální, 
dokonalý a spravedlivý systém plateb za komunální odpad. Mezi jednotlivými 
domácnostmi mohou být velké rozdíly v produkci odpadu z hlediska jeho množství a 
rozložení v průběhu roku, skladbě odpadu a úrovni třídění. Musíme proto najít takový 
systém, který se bude ideálu co nejvíce přibližovat a bude pružně reagovat na potřeby 
producentů odpadu a přitom vyhovovat co největšímu počtu účastníků systému nakládání 
s komunálním odpadem. 

Jednotlivé formy úhrad za odvoz komunálního odpadu jsou zákonem o odpadech 
upraveny způsobem uvedeným v § 17 a v § 17a (příloha č. 1), zákonem o místních 
poplatcích způsobem uvedeným v § 10b (příloha č. 2).   
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Současnému způsobu úhrad za odvoz směsného komunálního odpadu se nejvíce 
přibližuje způsob pod pořadovým číslem 1. Dle mého názoru však ne zcela odpovídá liteře 
zákona o odpadech, kde je v §17 odst. 5 stanoveno: „Obec může vybírat úhradu za 
shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 
fyzických osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí 
obsahovat výši úhrady.“ Obec by tedy měla být příjemcem peněz plynoucích z uzavřených 
smluv a obec by měla zajišťovat plnění povinností původce odpadu, zejména dále s ním 
nakládat v souladu se zákonem o odpadech, zpravidla tedy předávat jej oprávněné osobě. 
Smlouvy, jak již bylo řečeno, uzavírá přímo oprávněná osoba a finanční prostředky 
rozpočtem města nijak neprotékají. 

Navrhuji změnu stávajícího systému na systém, která bude plně v souladu 
s platným zákonem o odpadech. Bude tak možné vytvořit dlouhodobě stabilní organizaci 
odvozu komunálního odpadu a vytvořit tak vhodný základ pro budoucí smluvní vztah 
s oprávněnou osobou.  

Zajištění odvozu směsného komunálního odpadu ve městě Louny po 1. lednu 
2011 je třeba zadat jako nadlimitní veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., Zákon 
o veřejných zakázkách. 

6.2.2 Požadavky města jako zadavatele 
Město Louny jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., 

zákon o veřejných zakázkách, může stanovit podmínky a požadavky pro realizaci veřejné 
zakázky. Přitom bude vycházet hlavně ze svých zkušeností a požadavků na provádění této 
služby. Jako základní požadavky budou stanoveny tyto body: 

• základním požadavkem zadavatele na dodavatele je schopnost zajistit svoz 
směsného komunálního odpadu z nádob o velikosti 60 l, 80 l, 110 l, 120 l, 240 l, 
340 l, 660 l, 770 l, 1100 l a 6 000 l, 

• směsný komunální odpad musí dodavatel svážet pomocí vlastní techniky, přípustná 
subdodávka bude maximálně 10%, 

• dodavatel musí mít k dispozici techniku pro svoz směsného komunálního odpadu 
minimálně v počtu 2 ks a musí mít k dispozici minimálně 1 ks techniky jako zálohu, 

• veškerá použitá technika pro svoz směsného komunálního odpadu musí splňovat 
emisní normu minimálně EURO 4, záložní vozidlo musí splňovat emisní normu 
minimálně EURO 3, 

• vozidla používaná pro svoz směsného komunálního odpadu musí být vybavena 
zařízením pro sledování polohy (modulem GPS) se záznamem. Dodavatel je 
povinen poskytnout výstup z tohoto sledování polohy pro případ reklamací nebo 
škod na majetku objednatele nebo třetích osob, např. v případě poškození 
komunikace, chodníku, zaparkovaných vozidel apod. 

• dodavatel musí mít k dispozici nosič kontejnerů pro svoz velkoobjemových 
kontejnerů o objemu 6 000 l, vozidlo musí splňovat emisní normu minimálně 
EURO 3, 
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• dodavatel musí zřídit na území města Louny kontaktní místo pro potřeby 
producentů odpadu. Kontaktní místo musí existovat po celou dobu výkonu zakázky 
a musí být k dispozici v pracovních dnech v minimálním rozsahu pracovní doby od 
7.00 h do 15.00 h. 

• v rámci služby dodá dodavatel sběrné nádoby na odpad jednotlivým producentům 
odpadu, náklady spojené s pořízením, dodáním a servisem nádob budou zahrnuty 
v ceně svozu odpadu,  

• dodavatel musí být schopen na základě požadavků producentů odpadu zajistit svoz 
1x za 2 týdny, 1x týdně, 2x týdně, 3x týdně, případně i 5x týdně, 

• dodavatel musí mít zkušenosti se zajištěním veřejné zakázky stejného charakteru a 
obdobného rozsahu,  

• dodavatel musí předložit reference o tom, že provozuje systém obdobného 
charakteru na základě mandátní smlouvy, 

• dodavatel musí být schopen na základě mandátní smlouvy zajistit veškerou 
administrativní službu spojenou s výkonem zakázky, tj. zejména: 

 uzavírání smluv v zastoupení za město Louny, 

 vedení smluvní agendy mezi městem a producenty odpadu 

 vystavování a distribuce dokladů, na základě kterých budou producenti 
odpadu provádět úhrady (složenky a faktury), 

 vedení účtu a kontrola plateb jednotlivých producentů odpadu, 

 reporting údajů pro zadavatele, zejména údajů o jednotlivých producentech 
a rozsahu pro ně zajišťovaných služeb, 

 vedení evidence jednotlivých producentů odpadu v samostatné databázi 
smluv, dodavatel musí umožnit kontrolu, náhled a poskytnout výstup 
z databáze pověřeným pracovníkům zadavatele, 

 dodavatel doloží pevně stanovený systém tvorby cen pro budoucí roky. 

Město jako zadavatel musí dodavateli poskytnout nezbytné údaje, které jsou 
potřebné pro vypracování nabídky a stanovení ceny veřejné zakázky, jde zejména o: 

• pevně stanovené sankce za porušení smlouvy, dodavatel musí s navrženou sankcí 
souhlasit, 

• město dodá návrh smlouvy mezi městem a producentem odpadu v rámci zadávací 
dokumentace, dodavatel je povinen užívat tuto smlouvu, 

• město zřídí účet pro příjem plateb, zároveň umožní dodavateli náhled na účet a jeho 
kontrolu, ale bez možnosti čerpání finančních prostředků, 

• město musí dodavateli dodat seznam producentů odpadu, nádob a četnosti jejich 
vyvážení, 

• město v zadávací dokumentaci dodá přesné znění mandátní smlouvy kromě ocenění 
ceny za služby  
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V souvislosti s praktickými zkušenostmi a požadavky budou do smlouvy mezi 
městem jako zadavatelem a dodavatelem zapracovány následující požadavky: 

• dodavatel bude provádět v den svozu odpadu bezprostředně po provedení 
vyprázdnění jednotlivých sběrných nádob na odpad kompletní úklid prostoru 
v jejich blízkém okolí, nejméně však v okruhu 5 m kolem jednotlivých nádob, a 
zajistit tak čistotu tohoto prostoru, 

• odpad z tohoto úklidu nesmí být dáván do vyprázdněných nádob. 

Zadavatel musí mít zpětnou vazbu v případě, že na některých místech opakovaně 
dochází ke znečišťování veřejného prostranství. Proto bude do smlouvy zapracováno: 

• pokud dochází v některém místě k trvalému přeplňování sběrných nádob a 
znečišťování jejich okolí z důvodu jejich nedostatečného počtu, objemu nebo 
četnosti vyvážení, dodavatel okamžitě o této skutečnosti město informuje a zajistí 
případný důkazový materiál pro její prokázání.  

6.2.3 Způsob financování systému nakládání s komunálním odpadem 
Způsob financování systému nakládání s komunálním odpadem vychází 

z několika základních požadavků města Louny. Předně musí být systém přehledný a 
transparentní, nakládá s veřejnými prostředky a tato podmínka musí být bezpodmínečně 
splněna. Dalším požadavkem je jeho nenáročnost na pracovní síly. Městský úřad Louny 
má po personálním auditu pevně stanovený počet pracovníků, který je zakotven i 
v organizačním schématu. Změna počtu pracovníků, respektive jeho navýšení, je 
v současné době nereálné. Posledním ze základních požadavků je jednoduchost úhrady a 
jednoduchost zapojení se do systému pro producenty odpadu. Pro producenty zapojené do 
stávajícího systému musí být přechod pokud možno neznatelný a pro ty, kteří se chtějí 
nově zapojit, musí být vše snadné a rychlé.  

Jako nejvhodnější se dle mého názoru jeví způsob podle ustanovení § 17 odst. 5 
zákona o odpadech, tedy vybírání úhrady za provoz systému nakládání s odpady na 
základě smlouvy uzavřené mezi městem Louny a producentem odpadu – občanem města.  

Celý nově navržený systém nakládání se směsným komunálním odpadem vychází 
ze systému stávajícího a pro občany města nedochází navenek k žádné výrazné změně. 
Služba bude nadále zajištěna dodavatelsky, platba bude podle typu nádoby a četnosti jejího 
vyvážení. Do služby navrhuji zahrnout i dodání sběrné nádoby na odpad a její údržbu, 
služba tak bude kompletní a odpadnou tak problémy s technickým stavem zejména u 
kontejnerů a případné opravy nádob bude možné řešit operativněji, kdy je bude muset 
zajistit oprávněná osoba na své náklady. 

Výraznou změnou oproti stávajícímu stavu bude financování systému odvozu 
odpadu. Přehledně jsem návrh modelu financování zpracoval v následujícím schématu: 
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MĚSTO OPRÁVNĚNÁ
OSOBA

OBČAN

1.

Město pověřuje 
mandátní smlouvou 
oprávněnou osobu k 
uzavírání smluv na 
odvoz směsného 
komunálního odpadu

2.

Oprávněná osoba 
uzavírá jménem města 
smlouvu s občanem na 
odvoz směsného 
komunálního odpadu

3.

Občan platí přímo 
městu za odvoz 
směsného komunálního 
odpadu

4.

Oprávněná osoba 
provádí kontrolu došlých 
plateb a město platí 
oprávněné osobě za 
provedenou službu

 
Diagram 1: Schéma modelu uzavírání smluv a finančního toku v návrhu nového systému (autor: Jiří Čáp) 

 

Aby systém plateb za odvoz směsného komunálního odpadu byl v souladu se 
zákonem o odpadech a přitom nezvyšoval administrativní nároky na město, je navržen 
následující model:  

1. Město uzavře s oprávněnou osobou smlouvu o zajištění odvozu 
směsného komunálního odpadu, dále uzavře mandátní smlouvu, kterou ji pověří 
uzavíráním smluv s jednotlivými producenty odpadu. 

2. Oprávněná osoba jménem města uzavírá smlouvy s producenty 
odpadu a zajišťuje všechny administrativní a další činnosti s tím spojené (zajišťuje 
podpis smlouvy, přistavení nádoby, vývoz, evidenci producentů odpadu a 
vystavování dokladů, na základě kterých budou producenti odpadu provádět platby. 

3. Platby za odvoz odpadu budou připisovány na účet města zvlášť 
k tomuto účelu zřízený.  

4. Oprávněná osoba bude právo nahlížet do účtu s platbami za odvoz 
odpadu bez možnosti s účtem nakládat. Bude provádět kontrolu došlých plateb a na 
základě těchto došlých plateb bude fakturovat městu za odvoz odpadu. Jedná se o 
klíčový bod fungování celého navrženého systému. Administrativní zátěž spojená 
s výběrem úhrady za odvoz odpadu a kontrolou jejího provedení zůstává na straně 
oprávněné osoby. Zároveň nemůže dojít k tomu, že by výdajová strana účtu 
převýšila příjmovou. Město uhradí oprávněné osobě odvoz odpadu až po obdržení 
platby od producenta odpadu a nemůže dojít k tomu, že by odvoz odpadu byl 
prováděn někomu, kdo za něj nezaplatil. Konkrétní příklad jednotlivých kroků je 
uveden v následujícím diagramu: 
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Diagram 2: Návrh postupu financování nového systému nakládání s komunálním odpadem (autor: Jiří Čáp) 
 

Zavedení nového systému nakládání s komunálním odpadem bude pro město 
Louny znamenat výrazné zvýšení nákladů. Na druhé straně je systém navržen tak, že růst 
nákladů bude kompenzován odpovídajícím zvýšením výnosů. Teoretická výše nákladů je 
uvedena v následující tabulce: 
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Tabulka 4: Odhad nákladů spojených se zavedením nového systému nakládání s komunálním odpadem 

 

Typ 
nádoby 

Objem 
(l) 

Četnost 
vývozu 

Počet 
(ks) 

Cena 
výsypu 1 
nádoby 

(Kč/1 rok 
bez DPH) 

Výše  
DPH 

Cena výsypu 
1 nádoby 
(Kč/1 rok 
vč. DPH) 

Celková cena 
vč. DPH (počet 

ks x cena 
výsypu 1 

nádoby za 1 
rok) 

popelnice 

do 80 
1x za 2 týdny 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
1x týdně 61 1 083 Kč 217 Kč 1 300 Kč 79 300 Kč

110 
1x za 2 týdny 145 1 167 Kč 233 Kč 1 400 Kč 203 000 Kč
1x týdně 226 1 500 Kč 300 Kč 1 800 Kč 406 800 Kč
2x týdně 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

120 
1x za 2 týdny 356 1 167 Kč 233 Kč 1 400 Kč 498 400 Kč
1x týdně 771 1 500 Kč 300 Kč 1 800 Kč 1 387 800 Kč
2x týdně 13 3 000 Kč 600 Kč 3 600 Kč 46 800 Kč

240 1x za 2 týdny 0 2 667 Kč 533 Kč 3 200 Kč 0 Kč
1x týdně 12 3 333 Kč 667 Kč 4 000 Kč 48 000 Kč

340 1x za 2 týdny 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč
1x týdně 4 4 833 Kč 967 Kč 5 800 Kč 23 200 Kč

kontejner 

660 
1x za 2 týdny 2 6 667 Kč 1 333 Kč 8 000 Kč 16 000 Kč
1x týdně 22 8 333 Kč 1 667 Kč 10 000 Kč 220 000 Kč
2x týdně 2 16 750 Kč 3 350 Kč 20 100 Kč 40 200 Kč

770 
1x za 2 týdny 0 7 833 Kč 1 567 Kč 9 400 Kč 0 Kč
1x týdně 2 9 750 Kč 1 950 Kč 11 700 Kč 23 400 Kč
2x týdně 1 19 583 Kč 3 917 Kč 23 500 Kč 23 500 Kč

1100 

1x za 2 týdny 17 11 083 Kč 2 217 Kč 13 300 Kč 226 100 Kč
1x týdně 127 13 833 Kč 2 767 Kč 16 600 Kč 2 108 200 Kč
2x týdně 92 24 917 Kč 4 983 Kč 29 900 Kč 2 750 800 Kč
3x týdně 4 41 583 Kč 8 317 Kč 49 900 Kč 199 600 Kč
5x týdně 0 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Velko-
objemový 
kontejner 

6000 
1x týdně 3 68 000 Kč 13 600 Kč 81 600 Kč 244 800 Kč
2x týdně 7 136 000 Kč 27 200 Kč 163 200 Kč 1 142 400 Kč
3x týdně 1 204 000 Kč 40 800 Kč 244 800 Kč 244 800 Kč

Součet XXX XXX XXX XXX XXX XXX 9 933 100 Kč

(zdroj dat: Město Louny, odbor životního prostředí) 

V tabulce je kalkulováno s druhy nádob a četností jejich vyvážení, která je známa 
v době zpracovávání této diplomové práce, a rovněž s cenami platnými pro rok 2010. 
Určení ceny pro rok 2011 a následující roky pak vzejde z výběrového řízení.  
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6.2.4 Návrh změn a úprav systému nakládání s odpadem 
Celý systém nakládání s komunálním odpadem v Lounech funguje v podstatě 

v nezměněné podobě již 15 let. Systém byl podle mého názoru v době svého vzniku 
navržen nadčasově a je plně funkční. Důkazem může být i to, že po dobu jeho fungování 
nabyl účinnosti již třetí zákon o odpadech.  

Přesto navrhuji, aby došlo k jeho některým úpravám. Jedná se zejména o: 

• výraznou redukci počtu sběrových sobot, změnu jejich organizace a jejich 
výhledovým úplným zrušením kvůli jejich zneužívání 

- původní myšlenka sběrových sobot jako pro obyvatele města snadného způsobu jak 
se zbavit objemného odpadu a elektrozařízení. Předpokládal jsem, že po 12 letech, 
kdy každou první sobotu v měsíci je proveden odvoz odložených odpadů, bude 
množství odvezených odpadů klesat – dojde k určitému vyčištění půd a sklepů. 
Tento předpoklad se však nepotvrdil. Od roku 1998 množství odvezeného odpadu 
trvale stoupalo, stagnaci v množství jsem zaznamenal až v roce 2009. V několika 
uplynulých letech se bohužel stalo pravidlem, že jsou odkládány veškeré odpady 
včetně směsného komunálního odpadu i např. nebezpečných odpadů, byl 
zaznamenán případ, že volně na ulici byly odloženy nebezpečné chemikálie a 
žíraviny. Rovněž vzhled města při konání sběrové soboty připomíná skládku a na 
nepoučené návštěvníky musí působit velice špatným dojmem. Jedná se o 
dlouhodobý proces, kdy si občané města budou muset osvojit, že vše má určitá 
pravidla a je nutné je dodržovat. Základem tohoto procesu bude informační kampaň 
– informace v místním tisku, na internetových stránkách a ve formě informačního 
tištěného materiálu distribuovaného do jednotlivých domácností. Jak jsem zmínil, 
jedná se o změnu postupnou. Prvním krokem bude změna organizace sběrových 
sobot. Stávající možnost odkládání odpadů prakticky kamkoliv bude nahrazena 
odkládáním odpadů do velkoobjemových kontejnerů. Na sídlištích se tímto 
návrhem poměry výrazně nezmění, docházková vzdálenost bude stejná. Ve čtvrtích 
s rodinnými domy bude situace o něco komplikovanější. Zde bude nutné připravit 
plán rozmístění kontejnerů tak, aby docházková vzdálenost nepřekročila cca 250 m. 
V další fázi navrhuji sběrové soboty zrušit a jako základní prvek nakládání 
s objemnými odpady a elektrozařízeními stanovit výhradně sběrný dvůr odpadů. 
Dalším motivem je úspora nákladů. Sběrové soboty jsou v současné době hrazeny 
z rozpočtu města, občané za ně přímo neplatí. Ve zhoršených ekonomických 
podmínkách je třeba hledat úspory a redukce sběrových sobot je jedním z nich. 

• zpřístupnění sběrného dvora odpadů i pro subjekty se statutem původce 
odpadů podle zákona o odpadech 

- při výběrovém řízení v závěru roku 2009 vzešlo z výběrového řízení, že dodavatel 
této služby provádí bezplatně zpětný odběr elektrozařízení všech skupin. 
Podnikatelské subjekty jako původci odpadů jsou i producenty těchto zařízení a 
mohou se vyskytovat, a vyskytují se, případy zneužití systému sběrových sobot, 
kdy dochází ke zbavování se elektrozařízení. Město pak musí zajistit jejich odvoz a 
případně odstranění, pokud tato elektrozařízení nejsou kompletní. Zpřístupnění 
sběrného dvora pro odkládání elektrozařízení tedy nebude město nic stát, naopak 
lze očekávat i jisté úspory, ale jejich výše s největší pravděpodobností nebude velká. 
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• implementace systému smlouvy obec – občan 
- na základě mandátní smlouvy podle ustanovení § 566 a následujících obchodního 

zákoníku. Jedná se společně se změnou způsobu financování o přelomovou změnu, 
která však uvede systém nakládání s odpady do souladu se zákonnou úpravou. 
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7 Závěr 
Ve své diplomové práci jsem provedl zhodnocení stávajícího způsobu jakým je ve 

městě Louny zajišťováno nakládání s komunálním odpadem. Podle mého názoru je vhodné 
stávající systém upravit. Vzhledem k tomu, že ke konci roku 2010 končí platnost smlouvy, 
nabízí se jedinečná příležitost tuto změnu realizovat a nastavit si systém nakládání 
s komunálním odpadem podle potřeb města a vypsat jej jako veřejnou zakázku se všemi 
podmínkami uvedenými v této diplomové práci. Obsah systému je uveden v kapitole 6 mé 
diplomové práce a sestává z mých vlastních návrhů jeho fungování. 

Samozřejmě, že moje návrhy nelze automaticky pokládat za schválené. Celý 
návrh bude muset projít rozsáhlým a dlouhodobým schvalovacím procesem a může doznat 
určitých změn.  

Prvním článkem, který se návrhem bude zaobírat, je Komise pro životní prostředí 
Rady města Loun. Jedná se o poradní orgán rady města, který radě města navržené úpravy 
doporučí nebo je pozmění. Poté bude následovat projednání ve vedení města a v radě 
města, která ve věci zaujme konečné stanovisko.  

Předpokládaný harmonogram schvalování je 12. dubna 2010 a 3. května 2010 kdy 
věc projedná Komise pro životní prostředí, 26. května 2010 Rada města Loun a v závislosti 
na dohodě s představiteli města pak může být celá věc 21. června 2010 projednána 
Zastupitelstvem města Loun.  

Celá změna zcela určitě nebude jednoduchá a už její projednávání přinese celou 
řadu kladných i záporných ohlasů. Věřím, že představiteli města bude pochopena nutnost 
určitých změn, které přinesou zlepšení současného stavu a i úsporu finančních prostředků. 
Například ve stávajícím způsobu organizace sběrových sobot se zcela jistě vyskytují 
případy odkládání odpadů podnikatelskými subjekty, které se tak zbavují odpadů na 
náklady města. V celkovém množství sebraných odpadů nelze tyto jejich odpady oddělovat 
a prokázat jednoznačně jejich původ.  

Věřím, že navržený systém si svou oporu najde a bude od ledna 2011 v Lounech 
zaveden jako nový standard nakládání s odpady. 
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Příloha č. 1 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 
 

§ 17 
Povinnosti a oprávnění obce a fyzických osob 

při nakládání s komunálním odpadem 
 

§17 (1) Na obce se vztahují povinnosti původců podle §16, pokud dále zákon 
nestanoví jinak. 

§17 (2) Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou 
vyhláškou obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání 
se stavebním odpadem. 

§17 (3) Obec je povinna v souladu se zvláštními právními předpisy určit místa, kam 
mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují, a zajistit místa, kam 
mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu (např. zbytky 
barev a spotřební chemie, zářivky, rozpouštědla). Povinnost zajištění míst k odkládání 
nebezpečných složek komunálního odpadu obec splní určením místa k soustřeďování 
nebezpečných složek komunálního odpadu ve stanovených termínech, minimálně však 
dvakrát ročně, a dále zajištěním odvozu oprávněnou osobou. Obec může tento systém v 
případě potřeby doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou osobou. 

§17 (4) Fyzické osoby jsou povinny odkládat komunální odpad na místech k tomu 
určených a ode dne, kdy tak obec stanoví obecně závaznou vyhláškou, komunální odpad 
odděleně shromažďovat, třídit a předávat k využití a odstraňování podle systému 
stanoveného obcí, pokud odpad samy nevyužijí v souladu s tímto zákonem a zvláštními 
právními předpisy.  

§17 (5) Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy. 
Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat výši úhrady. Vybírá-li obec tuto 
úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální odpad podle §17a ani místní poplatek za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů podle zvláštního zákona.  

§17 (6) Původci, kteří produkují odpad zařazený podle Katalogu odpadů jako odpad 
podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k 
podnikání, mohou na základě smlouvy s obcí využít systému zavedeného obcí pro 
nakládání s komunálním odpadem. Smlouva musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu. 
 
§ 17a 
Poplatek za komunální odpad 
 

§17a (1) Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit (§ 17 odst. 2) a vybírat 
poplatek za komunální odpad (dále jen "poplatek”) vznikající na jejím území. Poplatek 
nelze stanovit současně s místním poplatkem za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního zákona.  
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§17a (2) Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální 
odpad. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o 
budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je 
plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky. 

§17a (3) Správu poplatku vykonává obec, která ho ve svém územním obvodu 
zavedla. 

§17a (4) Neuhradí-li poplatník plátci poplatek včas nebo ve správné výši, oznámí 
plátce tuto skutečnost obci, která na základě toho vyměří poplatek platebním výměrem. 

§17a (5) 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. Poplatek je příjmem obce. 

§17a (6) Na řízení ve věcech poplatků za komunální odpad se vztahují zvláštní 
právní předpisy (zákon o správě daní a poplatků). 
 



Příloha č. 2 

Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 
 
§10b 

§10b (1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek 
odváděn společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo 
správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které 
poplatek odvádějí, 

b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této 
stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, 
a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

§10b (2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo 
se na jejím území nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. 

§10b (3) Sazbu poplatku tvoří 

a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a 

b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a 
svoz netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a 
kalendářní rok; obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr 
a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu. 

§10b (4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, 
která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí 
poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo 
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
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