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1 Úvod 

V posledních letech se velká váha přikládá ochraně životního prostředí, což je 

znát nejen na politice jednotlivých členských států Evropské unie, ale i na politice 

Evropské unie jako celku. Financování projektů nejen z oblasti ochrany životního 

prostředí se věnuje strukturální politika Evropské unie, a to pomocí dvou fondů, 

kterými je Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti. Oblast ochrany 

životního prostředí je velmi důležitá a lze to spatřit i v tom, že veškerá opatření 

v rámci strukturální politiky Evropské unie musí být ve shodě s právními předpisy 

právě v oblasti životního prostředí. Ochraně životního prostředí se detailněji věnuje 

Operační program životní prostředí, a z tohoto důvodu byl právě tento operační 

program základním dokumentem pro vypracování diplomové práce. Jelikož tento 

operační program má velmi široké zaměření, byla pro zpracování diplomové práce 

vybrána pouze jedna z oblastí podpory prioritní osy 4 – Zkvalitnění nakládání 

s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží. Vybranou oblastí podpory je 

zde tedy nakládání s odpady, jelikož nejvíce žádostí o podporu v rámci prioritní osy 4 

Operačního programu Životní prostředí ve Středočeském kraji, spadá právě do 

oblasti nakládání s odpady. 

Cílem práce je vyhodnocení podpory projektů Operačního programu Životní 

prostředí v oblasti zkvalitnění nakládání s komunálním odpadem ve Středočeském 

kraji v závislosti na plnění Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. 

V úvodní kapitole je nejdříve provedena charakteristika strukturální politiky 

Evropské unie a současného programového období, kterým je programové období 

2007-2013. Dále je zde charakterizován Operační program Životní prostředí a 

vysvětlena jeho vazba na odpadové hospodářství. Další kapitola je pak již zaměřena 

konkrétně na odpadové hospodářství ve Středočeském kraji. Je zde zejména 

představen Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje a v návaznosti na 

něj, je zde ukázán vývoj sledovaných indikátorů z oblasti odpadového hospodářství 

ve Středočeském kraji. Na závěr této kapitoly je pak provedeno vyhodnocení plnění 

Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, ze kterého je zřetelná 

současná situace odpadového hospodářství na území Středočeského kraje. 

Závěrečná kapitola se pak již věnuje samotnému hodnocení vybraných podpořených 

projektů, kdy došlo k zúžení výběru na dvě skupiny projektů, a to na projekty 
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zaměřující se na nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem, a na 

projekty zabývající se separovaným sběrem odpadů. U každé této skupiny projektů 

pak je provedeno dílčí vyhodnocení. 

Skupiny projektů byly vybrány s ohledem na jejich zastoupení v počtu žádostí 

o podporu. Vybrané skupiny projektů tedy patřily k těm s největším počtem podaných 

žádostí o podporu z OPŽP ve Středočeském kraji. 
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2 Strukturální politika EU a ochrana životního prostředí 

Ochrana životního prostředí je jedno z mnoha oblastí, kterou se zabývá a 

kterou financuje strukturální politika Evropské unie. Během posledních let docházelo 

k významnému růstu zdrojů a současně k růstu pozornosti, jež je věnována oblasti 

ochrany životního prostředí. Veškerá opatření v rámci strukturální politiky musí být ve 

shodě s právními předpisy v oblasti životního prostředí a měly by současně přispívat 

k celkovému udržitelnému rozvoji Evropské unie. Financování přispívá k rozvoji 

významných investic do infrastruktury, které by měly výhledově zaručit značné 

přínosy a řadíme mezi ně například projekty čistíren vod či zařízení na zpracování 

odpadů [25]. 

2.1 Strukturální politika EU 

I přesto, že se Evropská unie (EU) řadí mezi prosperující světové ekonomické 

oblasti, jsou znatelné obrovské rozdíly napříč jejími členskými státy a regiony. Tyto 

značné rozdíly v úrovni rozvoje jednotlivých regionů se ještě téměř zdvojnásobily po 

velkém rozšíření EU v roce 2004 o deset nových členských států (mezi nimi byla i 

Česká republika). Strukturální politika EU se tak tedy snaží jak o snižování 

regionálních disparit mezi členskými státy Unie a jejími regiony, tak i o zajištění 

srovnatelné životní úrovně napříč všemi regiony a členskými státy Unie. Jako dva 

hlavní cíle, kterých se snaží strukturální politika dosáhnout, bývají uváděny 

harmonický rozvoj v zemích EU a hospodářská a sociální soudržnost. Druhý zmíněný 

cíl, tedy hospodářská a sociální soudržnost, je založen na principu solidarity, tj. že 

strukturální pomoc zde směřuje k nejvíce zaostávajícím regionům a regionům 

s nevyhovující skladbou odvětví, jež jsou tak nuceny k přechodu do jiných oblastí 

činnosti [4; 12]. 

V současném programovém období 2007-2013 se strukturální politika více 

zaměřuje na strategické priority EU, a to především Lisabonské strategii pro růst a 

zaměstnanost a strategii Evropa 2020. Dochází tak k financování zejména projektů 

v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, a dalších. Tyto projekty jsou pak financovány ze 

strukturálních fondů EU, jakožto nástroje strukturální politiky, a přispívají právě 

k výše zmíněné hospodářské a sociální soudržnosti. Další změnou oproti předchozím 

programovým obdobím je to, že se již nehovoří o strukturální, respektive strukturálně-
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regionální politice, ale používá se pro tuto politiku nové označení, a to politika 

soudržnosti [4;12]. 

„Politika soudržnosti je hlavním nástrojem k zajištění „inteligentního a 

udržitelného růstu podporujícího začlenění“, který je jádrem celkové dlouhodobé 

strategie EU Evropa 2020 a podporuje praktická opatření, jež jsou přizpůsobena 

zvláštním podmínkám v jednotlivých zemích a regionech, jako je efektivnější 

využívání zdrojů“ [25]. 

Pro financování politiky soudržnosti se využívají tři hlavní fondy, a to Evropský 

fond pro regionální rozvoj (ERDF), Evropský sociální fond (ESF) a Fond soudržnosti 

(FS). První dva fondy, tedy ERDF a ESF, se označují souhrnně jako tzv. strukturální 

fondy. Pomocí těchto strukturálních fondů je dosahováno následujících tří hlavních 

cílů. Jedná se o cíl Konvergence, cíl Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost, a cíl Evropská územní spolupráce [25]. 

Je také důležité zmínit vztahy politiky soudržnosti EU a ochrany životního 

prostředí. V rámci politiky soudržnosti EU bývají financovány zejména projekty 

dlouhodobých a rozsáhlých investic do infrastruktury. Příkladem zde mohou být např. 

projekty na zlepšení zásobování vodou či zpracování pevného a tekutého odpadu. 

Veškeré takovéto projekty, ale i třeba projekty z oblasti dopravy, musí splňovat 

podmínku ekologické udržitelnosti [25]. 

2.1.1 Programování strukturální politiky EU 

Politika soudržnosti se vyznačuje určitými programovými obdobími (cykly), jež 

jsou sedmileté a shodují se s rozpočtovými obdobími EU. Před začátkem každého 

programového období jsou Evropskou komisí (EK) vymezeny cíle obecně definující 

způsob, finanční prostředky a regiony, do nichž budou tyto prostředky směřovat. 

Spolu s vymezením cílů definuje EK i výši jednotlivých příspěvků včetně jejich 

rozložení do celého programového období. Po skončení jednání na úrovni EU 

začínají jednání mezi EU a jednotlivými členskými státy s tím, že členské státy musí 

zpracovat tzv. Národní strategický referenční rámec (NSRR) jako základní 

rozvojovou strategie daného státu a dále mohou dobrovolně zpracovávat ještě tzv. 

Národní rozvojový plán (NRP) jež rozebírá možnosti veřejných podpor a definuje 

priority daného státu v oblasti politiky soudržnosti. NRP je podkladem pro 

vypracování NSRR, v němž jsou mimo jiné rozebrány jednotlivé operační programy 

daného státu včetně jejich programových dokumentů a zaměření. Jednotlivé 
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operační programy poskytují žadatelům o podporu základní informace o tom, na jaké 

typy projektů v dané oblasti podpory je možné finanční prostředky EU žádat. Tyto 

strategické dokumenty jsou hlavním nástrojem realizace Národního strategického 

referenčního rámce, případně i Národního rozvojového plánu, je-li vypracován, a 

politiky jednotlivých členských států. Na následujícím obrázku (Obr. 2.1) je možné 

vidět hierarchii a členění jednotlivých strategických dokumentů určujících a 

specifikujících implementaci strukturálních fondů EU [4]. 

Obr. 2.1: Hierarchie a členění strategických dokumentů 

Jak je možné vidět z obrázku výše, operační programy jsou dále rozpracovány 

do tzv. prioritních os a tyto osy jsou ještě dále rozpracovány do různých oblastí 

podpory, jež jsou pak hlavním nástrojem realizace každého operačního programu. 

Jelikož současné operační programy již neobsahují detailní informace, ze kterých by 

potenciální žadatelé o podporu nalezly veškeré informace nezbytné pro realizaci 

zamýšlených projektů, vypracovávají se ještě navíc tzv. implementační dokumenty 

obsahující veškeré informace k čerpání finančních prostředků, které již nejsou 

obsahem operačních programů. Další upřesňující informace k jednotlivým oblastem 

podpory operačních programů lze pak nalézt v konkrétních vypsaných výzvách 

k danému programu [4]. 

V současném programovém období 2007-2013 funguje pravidlo, že každý 

operační program se soustředí jen na jeden z cílů stanovených EK pro toto období a 

může být financován jen z jednoho ze tří možných fondů. Samozřejmě z každého 

pravidla existuje výjimka a v tomto případě jsou touto výjimkou operační programy 

 

Zdroj: [4] 

Definování cílů programového období Evropskou komisí 

 

Zpracování Národního strategického referenčního rámce členským státem 
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zaměřené na dopravní infrastrukturu a životní prostředí, jejichž projekty je možné 

financovat zároveň z ERDF i z FS [3]. 

Každý jednotlivý navrhovaný operační program musí být ještě posouzen EK, 

zda přispěje k cílům a prioritám jak obecných strategických zásad Společenství pro 

soudržnost, tak i cílům a prioritám NSRR daného členského státu. Jak již bylo 

zmíněno dříve, podkladem pro vypracování jednotlivých operačních programů je 

NSRR. Je tedy logické, že přijetí rozhodnutí Komise o NSRR musí předcházet přijetí 

rozhodnutí Komise o jednotlivých operačních programech, případně mohou být tato 

rozhodnutí přijata současně [3]. 

2.1.2 Programové období 2007-2013 

Pro současné programové období politiky soudržnosti, tedy programové 

období 2007 – 2013, byly EK vymezeny následující tři cíle, jež byly již zmíněny 

v předchozím textu a nyní budou více konkretizovány. Jedná se tedy o Cíl 

Konvergence, Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost, a Cíl Evropská 

územní spolupráce [4]. 

V rámci Cíle Konvergence dochází k podpoře růstu a tvorby pracovních míst 

v nejméně rozvinutých regionech, tj. regionech charakterizovaných nízkými úrovněmi 

hrubého národního produktu (HNP) a zaměstnanosti s  hrubým domácím produktem 

HDP) na obyvatele nižším než 75% průměru EU. Projekty Cíle Konvergence jsou 

financovány z obou strukturálních fondů (tj. ERDF a ESF) i z FS. „Důraz klade 

zejména na inovace a znalostní společnost, schopnost přizpůsobovat se 

hospodářským a sociálním změnám a zlepšování životního prostředí i výkonnosti 

správy“ [3].  

V rámci Cíle Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost jsou 

podporovány projekty na posílení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionů a 

zvýšení míry zaměstnanosti v těchto regionech, tj. zbylých 168 regionů 

nezpůsobilých pro Cíl Konvergence, tzn. státy s HDP na obyvatele vyšším než 75% 

průměru EU. Projekty Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti jsou 

financovány pouze ze strukturálních fondů (tedy z ERDF a ESF). „Oblastmi 

intervence jsou inovace a ekonomika založená na znalostech, životní prostředí a 

předcházení rizik, dostupnost a služby základního ekonomického významu tj. 

posilování prvků Lisabonské a Göteborgské strategie“ [4]. 
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Cíl Evropská územní spolupráce je určen pro posílení přeshraniční spolupráce 

členských států a je také určitým doplňkem obou výše zmíněných cílů, tj. Cíle 

Konvergence a Cíle Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti, jelikož 

způsobilými regiony pro Cíl Evropské územní spolupráce jsou i regiony spadající jak 

do Cíle Konvergence, tak i do Cíle Regionální konkurenceschopnosti a 

zaměstnanosti. Přeshraniční spolupráce se v rámci Cíle Evropské územní 

spolupráce týká regionů úrovně NUTS 3, které se nacházejí podél vnitřních 

pozemních a námořních hranic, jež jsou od sebe navzájem vzdáleny nejvýše 150 km. 

„Hlavními prioritami jsou podpora rozvoje vědy a výzkumu a informační společnosti, 

životní prostředí a předcházení rizikům, řízení vodních zdrojů“ [4].  

Jak vyplývá z textu výše charakterizujícím cíle politiky soudržnosti pro 

současné programové období 2007 – 2013 je hlavním kritériem pro určení 

způsobilých regionů (tzv. regiony soudržnosti NUTS 2) pro Cíl Konvergence i Cíl 

Regionální konkurenceschopnosti a zaměstnanosti výše HDP na obyvatele 

s mezníkem ve výši 75% průměru EU. Jen na území ČR je 8 regionů soudržnosti 

NUTS 2. Tyto regiony soudržnosti jsou zřetelně vidět v následujícím obrázku, kde 

jsou pro přehlednost vyznačeny i jednotlivé kraje na území ČR. (viz. Obr. 2.2) [4]. 

Obr. 2.2: Regionální působnost programů 

 

Zdroj: [4] 

Celková suma finančních prostředků skládající se z prostředků jak 

strukturálních fondů, tak i z prostředků Fondu soudržnosti, pro programové období 

2007 – 2013 činí 347 mld. EUR, jež je tvořeno z 35,7% prostředky z rozpočtu EU a 

z 0,38% prostředky celkového HDP EU. Z této celkové sumy je pro Cíl Konvergence 
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vyčleněno 81,5%, pro Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 16% a 

pro Cíl Evropská územní spolupráce zbývajících 2,5%. K rozdělení finančních 

prostředků vyčleněných pro jednotlivé cíle členským státům dochází na základě 

kritérií, jakými jsou počet obyvatel přicházejících v úvahu, prosperita státu, regionální 

prosperita a míra nezaměstnanosti [3;9].  

Je vhodné také zmínit, že jen na opatření týkající se ochrany životního 

prostředí je z výše zmíněné celkové sumy finančních prostředků vyčleněno celkem 

asi 104 mld. EUR, z čehož přibližně 44 mld. EUR je vymezeno pro přímé investice do 

životního prostředí, a to zejména v oblastech čištění vody, zpracování odpadu, 

zlepšení kvality ovzduší, ochrana přírody a biologické rozmanitosti, předcházení 

přírodním rizikům, snižování znečištění či sanace průmyslových zón. Zbylých 

přibližně 60 mld. EUR je vymezeno pro nepřímé investice do životního prostředí, a to 

zejména rozvojem dopravy, která by byla šetrnější k životnímu prostředí, či rozvojem 

udržitelné energetiky a obnovou měst [25]. 

Hlavními příjemci finanční pomoci jsou podle internetového serveru Evropské 

komise: Polsko s přidělenými prostředky ve výši 67,9 mld. EUR, Španělsko s 35,2 

mld. EUR, Itálie s 28,8 mld. EUR, Česká republika (ČR) s 26,9 mld. EUR, Německo s 

26,3 mld. EUR, Maďarsko s 25,3 mld. EUR, Portugalsko s 21,5 mld. EUR a Řecko s 

20,4mld.EUR [9, 25]. 

V souvislosti s čerpáním finančních prostředků politiky soudržnosti je třeba 

zmínit také finanční řízení strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. V rámci 

finančního řízení fondů zde existuje několik zásadním pravidel. Jedním z těchto 

pravidel zjednodušujícím řízení fondů je pravidlo jeden program = jeden fond. Dalším 

pravidlem je míra spolufinancování, pro níž se zavádějí tzv. maximální stropy, které 

jsou určené pro jednotlivé cíle politiky soudržnosti a určují se navíc i pro Fond 

soudržnosti. Pro Cíl Konvergence je tímto max. stropem interval mezi 75 a 85%, pro 

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost interval mezi 50 a 85%, pro Cíl 

Evropská územní spolupráce interval mezi 75 a 85%, a na závěr pro Fond 

soudržnosti je tento maximální strop spolufinancování určen 85%. Dalším a 

posledním z těchto zásadních pravidel je pravidlo oprávněnosti výdajů, kdy pro 

splnění této podmínky musejí být výdaje označované jako způsobilé skutečně 

uhrazeny v období mezi 1. 1. 2007 a 31. 12. 2015 [3]. 

Pro ČR bylo pro toto programové období vyčleněno na programy 

spolufinancované ze strukturálních fondů a FS více než 789 mld. Kč. ČR tedy na 
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základě cílů a priorit definovaných v NSRR připravila celkem 26 operačních 

programů, které lze dělit dle cílů do skupin. V rámci Cíle Konvergence se jedná o 2 

skupiny operačních programů, a to tematické operační programy zaměřující se na 

určitou oblast, jakou může být třeba oblast životního prostředí či infrastruktury, a tyto 

tematické operační programy jsou platné pro veškeré regiony na území ČR; další 

skupinou jsou pak regionální operační programy, jež jsou zpracovány pro jednotlivé 

regiony soudržnosti NUTS 2 vyjma hlavního města Prahy, která má dva vlastní 

operační programy spadající do Cíle Regionální konkurenceschopnost a 

zaměstnanost. Programy přeshraniční spolupráce „jsou platné pro příslušné 

příhraniční regiony a podporují spolupráci s příslušným přeshraničním regionem“ [4]. 

2.1.3 Strukturální fondy v programovém období 2007-2013 a jejich využívání 

Strukturálními fondy jsou myšleny ERDF a ESF.  ERDF je využíván pro 

financování projektů infrastruktury, místního rozvoje, podpory hospodářských změn a 

konkurenceschopnosti, a další. Prioritními oblastmi jsou zde oblasti výzkumu, 

inovace, zachování životního prostředí a prevence rizik. ESF je využíván na 

financování projektů, jež přispívají ke zvyšování zaměstnanosti a pracovních 

příležitostí, tedy projektů na zlepšení přizpůsobivosti pracovníků a podniků, 

dostupnosti pracovních míst, zvýšení a zlepšení lidského kapitálu, a další. Fond 

soudržnosti financuje zejména projekty z oblasti transevropských dopravních sítí a 

ochrany životního prostředí, ale pouze u členských států s HNP nižším než 90% 

průměru EU, tj. nové členské státy EU, jež byly součástí velkého rozšíření EU v roce 

2004, a dále Řecko, Portugalsko, a po přechodnou dobu také Španělsko [3;12]. 

Na příkladu ČR se lze podívat na využívání finančních prostředků politiky 

soudržnosti v programovém období 2007 – 2013 podle aktuálního stavu čerpání 

Evropských fondů k 7. 12. 2011 zveřejněným Národním orgánem pro koordinaci 

(NOK) zastřešujícím evropské fondy v ČR a pracující v rámci Ministerstva pro místní 

rozvoj (MMR) ČR. Ke konci listopadu 2011 bylo ze strukturálních fondů a FS 

proplaceno celkem 290 mld. Kč, z čehož přibližně 10 mld. Kč bylo proplaceno pouze 

za měsíc listopad. Z celkové sumy 789 mld. Kč přidělených finančních prostředků 

politiky soudržnosti pro ČR bylo ke konci listopadu 2011 přiděleno již 70%, tj. 

přibližně 550 mld. Kč. Dle NOK se množství vyplacených finančních prostředků od 

konce roku 2008 zvýšilo více než stokrát a od druhého pololetí roku 2009 se ještě 

dále zvyšuje. Predikce zatím naznačují, že ČR pravděpodobně vyčerpá veškeré jí 
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vyčleněné finanční prostředky z evropských fondů. Na závěr je nutno vyčíslit finanční 

pomoc jednotlivých skupinám operačních programů České republiky. Pro tematické 

operační programy je z celkové sumy 789 mld. Kč vyčleněných pro ČR určeno 627 

mld. Kč (tj. 79,5%), pro Operační programy Praha je určeno 11 mld. Kč (tj. 1,4%), pro 

Regionální operační programy je určeno 139 mld. Kč (tj. 17,6%) a pro operační 

programy Cíle Evropská územní spolupráce je určeno 12 mld. Kč (tj. 1,5%). Pro 

přehlednost je v příloze uvedena tabulka ukazující roční alokaci finančních 

prostředků vyčleněných pro ČR dle fondů a jednotlivých operačních programů (viz. 

Příloha 1) [15]. 

Pro úplnost lze dodat, že Česká republika využívá 26 operačních programů, 

z toho je jich 8 řízeno přímo ministerstvy, 7 regionálními úřady, 3 magistráty (další  je 

realizován ve spolupráci s Polskem), a zbylé jsou již s evropskou spoluprací [15]. 

2.2 Operační program Životní prostředí 

Operační program Životní prostředí (OPŽP) velmi úzce souvisí 

s problematikou financování projektů odpadového hospodářství, které je tématem 

diplomové práce, a proto mu bude věnována celá kapitola. OPŽP navazující svou 

orientací na Operační program Infrastruktura z minulého programového období (tj. 

pro ČR zkráceného programového období 2004 – 2006) se řadí do 

kategorie tematických operačních programů pro období 2007 – 2013. OPŽP  je 

orientovaný zejména na ochranu a zlepšování kvality životního prostředí, jelikož 

základem zdraví obyvatel státu je právě kvalitní životní prostředí, které současně 

zvyšuje atraktivitu státu jak pro život, tak i pro práci a investice [15;16].  

2.2.1 Charakteristika operačního programu Životní prostředí 

OPŽP, jehož účelem je přispívání ke zlepšování stavu ovzduší, vody a půdy, 

řešení problematiky odpadů a průmyslového znečištění, podpora péče o krajinu a 

využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální 

osvětu, je druhým největším operačním programem v České republice z pohledu 

využití finančních prostředků. OPŽP je financován dvěma fondy EU, a to ERDF a FS. 

Konkrétně bylo zatím pro OPŽP z těchto fondů vyčleněno 4,92 mld. EUR, tj. zhruba 

18,4 % veškerých prostředků z fondů EU vyhrazených pro Českou republiku. OPŽP 

by měl být navíc financován i z českých veřejných zdrojů, jakými jsou zejména Státní 

fond životního prostředí (SFŽP), státní rozpočet, a prostředky obcí, měst a krajů, což 

by mělo vést k navýšení financování tohoto operačního programu o dalších 0,87 mld. 
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EUR, takže by celková suma finanční podpory měla být zhruba 5,79 mld. EUR 

[15;16]. „Priority ČR pro čerpání finanční podpory z fondů EU v oblasti životního 

prostředí jsou v první řadě dány závazky, které vyplývají z Přístupové smlouvy a 

z příslušných přechodných období, z implementačních úkolů environmentální 

legislativy a strategických dokumentů EU a ČR a cíle dosáhnout do roku 2013 mj. i 

úrovně HDP na 1 obyvatele na úrovni průměru EU“ [16]. OPŽP je z územního 

hlediska zaměřen na podporu regionů ČR zařazených do cíle Konvergence [15]. 

OPŽP byl vypracován SFŽP ČR spolu s Ministerstvem životního prostředí 

MŽP) ČR a EK. OPŽP byl schválen EK dne 20. 12. 2007 [15;22]. „Prostřednictvím 

OPŽP je implementována priorita „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ 

Národního strategického referenčního rámce ČR 2007-2013, který prostřednictvím 

svých dvou priorit „Ochrana a zlepšení kvality životního prostředí“ a „Zlepšení 

dostupnosti dopravou“ realizuje strategický cíl Národního strategického referenčního 

rámce ČR 2007-2013 „Atraktivní prostředí“. Východiskem pro tyto priority Národního 

strategického referenčního rámce ČR 2007-2013 byla prioritní osa „Životní prostředí 

a dostupnost“ Národního rozvojového plánu pro období 2007-2013“ [16]. 

Zprostředkujícím orgánem OPŽP je SFŽP ČR, který má na starosti výkony některých 

činností na něj delegovaných Řídícím orgánem. Mezi tyto delegované činnosti patří 

především zajištění operativní úrovně řízení OPŽP. Řídícím orgánem OPŽP je MŽP 

ČR odpovídající za provádění programu. Nelze opomenout ani Monitorovací výbor, 

jenž je odpovědný za výkon činností stanovených čl. 63 Obecného nařízení a 

Statutem Monitorovacího výboru OPŽP. Dále je vytvořen Řídící výbor, který mimo 

jiné může dávat doporučení Řídícímu orgánu ohledně výběru konkrétních projektů 

k podpoře [14;15].  

Závazný právní rámec OPŽP je vedle legislativy uvedené v Příloze 2 dále 

tvořen Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP, a 

Směrnicí MŽP pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro 

projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR 

v aktuálním znění [14]. 

2.2.2 Prioritní osy OPŽP 

Díky reformám politiky soudržnosti došlo k několika změnám v programovacím 

období 2007-2013 oproti předešlému programovacímu období 2000-2006 (v případě 

ČR 2004-2006). Evropskou komisí je kladen důraz na omezený počet priorit, jenž by, 
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krom jasné vazby na Lisabonskou agendu, měly silně podporovat oblasti související 

s inovacemi, znalostní ekonomikou a bojem s nezaměstnaností. Mezi další 

významné změny patří zejména větší soustředěnost na strategické orientace EU, 

větší zaměřenost na nejméně rozvinuté regiony s předvídáním vývoje ve zbývající 

části EU, vyšší stupeň decentralizace a partnerství, a jednoduchost, transparentnost 

a efektivnost systémů [16]. 

Na následujícím obrázku (Obr. 2.3) lze vidět oblasti, na jejichž zlepšení 

situace se vztahují specifické cíle OPŽP. Z problémových oblastí vycházejí prioritní 

oblasti životního prostředí v ČR  tvořící základ pro jednotlivé prioritní osy. 

Obr. 2.3: Problémové a prioritní oblasti definované v OPŽP 

 

 

 

 

Zdroj: [14] 

OPŽP je rozdělen do 8 prioritních os, které jsou dále rozděleny do tzv. oblastí, 

popř. ještě podoblastí, podpor definující typy projektů, jenž mohou být v rámci dané 

prioritní osy podpořeny (viz. Tab.2.1).  
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Tab. 2.1: Prioritní osy OPŽP včetně oblastí podpory 

Prioritní 

osa 

Název prioritní osy Oblasti podpory Finanční 

podpora  

1 Zlepšování vodohospodářské 

infrastruktury a snižování rizika povodní 

 Snížení znečištění vod 

 Zlepšení jakosti pitné vody 

 Omezování rizika povodní 

Fond 

soudržnosti 

2 Zlepšování kvality ovzduší a snižování 

emisí 

 Zlepšování kvality ovzduší 

 Omezování emisí 

Fond 

soudržnosti 

3 Udržitelné využívání zdrojů energie  Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání 

OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny 

 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla 

Fond 

soudržnosti 

4 Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží 

 Zkvalitnění nakládání s odpady 

 Odstraňování starých ekologických zátěží 

Fond 

soudržnosti 

5 Omezování průmyslového znečištění a 

snižování environmentálních rizik 

 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik Evropský fond 

pro regionální 

rozvoj 

6 Zlepšování stavu přírody a krajiny  Implementace a péče o území soustavy Natura 2000 

 Podpora biodiverzity 

 Obnova krajinných struktur 

 Optimalizace vodního režimu krajiny 

 Podpora regenerace urbanizované krajiny 

 Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti 

a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod 

Evropský fond 

pro regionální 

rozvoj 

7 Rozvoj infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, poradenství a osvětu 

 Rozvoj infrastruktury pro realizaci environmentálních vzdělávacích programů, poskytování 

environmentálního poradenství a environmentálních informací 

Evropský fond 

pro regionální 

rozvoj 

8 Technická pomoc  Technická pomoc při přípravě, realizaci, monitorování a kontrole operací OPŽP 

 Ostatní výdaje technické pomoci OPŽP 

Fond 

soudržnosti 

Zdroj: [18;15]  

Výše zmíněné oblasti podpory v rámci jednotlivých prioritních os mají svůj 

základ v národních strategických a koncepčních materiálech v dané oblasti. Jedná se 

zejména o následující materiály [16]: 

 Strategie ochrany před povodněmi pro území ČR, 

 Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR, 

 Národní program snižování emisí, 

 Národní implementační plán Stockholmské úmluvy, 

 Strategie ochrany biologické rozmanitosti ČR, 

 Státní program ochrany přírody a krajiny, 

 Státní program environmentálního vzdělávání a osvěty ČR, a další [16]. 

Jednotlivé prioritní osy jsou schvalovány a posuzovány Evropskou komisí ve 

spojitosti se strategickými rozvojovými dokumenty EU a o nichž jsou poskytovány 

podrobné informace, včetně jejich zdůvodnění. Samotné operační programy 

v programovém období 2007-2013 již neobsahují detailní popis oblastí podpory, 

jejichž prostřednictvím se budou realizovat jednotlivé prioritní osy, tento popis nyní 

obsahuje Implementační dokument OPŽP 2007-2013. Zmíněný Implementační 

dokument dále obsahuje informace o obecných zásadách politiky životního prostředí 
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v souladu s principy a právními předpisy ES a specifikaci základních právních 

předpisů, na jejichž základě jsou tyto zásady implementovány v rámci OPŽP.  Dále 

zde lze nalézt globální a specifické cíle jednotlivých oblastí podpory, vymezení formy 

a výše podpory, osob příjemců podpory a také územního zaměření podpory [14]. 

Jsou zde také vymezeny hlavní kroky implementačního procesu, kterými jsou: 

 popis základních pravidel způsobilosti výdajů a jejich specifikace dle 

jednotlivých oblastí podpory, 

 monitorovací procesy a závazné monitorovací indikátory, 

 pravidla a postupy v oblasti veřejné podpory a veřejných zakázek v souladu 

s příslušnými předpisy ES a ČR, 

 procesy kontroly a evaluace, a  

 základní pravidla finančního řízení [14]. 

Na následujících obrázcích je možné vidět podíl jednotlivých prioritních os, jak 

jsou zastoupeny v OPŽP v procentech (Obr. 2.4). 

Obr. 2.4: Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP v procentech 

 

Zdroj: [16] 

Jak je zřetelné z výše uvedeného grafu, největší zastoupení v OPŽP má 

prioritní osa 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 

s více než 40%, kdežto např. prioritní osa 4. Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstranění starých ekologických zátěží zaujímá v OPŽP podíl pouhých téměř 16%. 

Pro úplnost je tento podíl zobrazen na následujícím grafu (Obr. 2.5) v eurech.  
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Obr. 2.5: Podíl jednotlivých prioritních os v OPŽP v eurech 

 

Zdroj: [16] 

V rámci OPŽP mohou být podporovány 2 druhy projektů, a to projekty 

individuální a projekty velké. Individuálním projektem je „konkrétní ucelený projektový 

záměr, jehož celkové náklady v případě OPŽP nesmějí přesáhnout 25 milionů EUR. 

Za individuální projekt v tomto smyslu bude považován i projekt skládající se z více 

menších podprojektů i tzv. „skupinový projekt“, za předpokladu, že bude přispívat ke 

splnění nedělitelného úkolu s jasně určenými cíly, a jeho celkové náklady nepřevýší 

hranici 25 milionů EUR“ [14]. Velkým projektem je “operace složená z řady prací, 

činností nebo služeb, které jsou určeny k dosažení nedělitelného úkolu přesné 

hospodářské nebo technické povahy, s jasně určenými cíly, jejíž celkové náklady v 

případě životního prostředí přesahují 25 milionů EUR. Za velký projekt v tomto 

smyslu bude považován I projekt skládající se z více menších podprojektů I tzv. 

“skupinový projekt”, za předpokladu splnění výše uvedených kritérií (nedělitelného 

úkolu s jasně určenými cíly), a za podmínky, že jeho celkové náklady převýší 25 

milionů EUR [14].  

2.2.3 Implementace OPŽP 

Implementace OPŽP se řídí Implementačním dokumentem OPŽP 2007–2013, 

který již na rozdíl od Programového dokumentu OPŽP obsahuje detailnější popis 

jednotlivých oblastí podpory a další důležité informace, které již byly zmíněny výše 

v textu. I když Implementační dokument obsahuje informace důležité ať už o formě a 

výši podpory, či o tom, kdo může být příjemcem podpory, existují i další důležité 

dokumenty obsahující ještě detailnější informace. Jedná se např. o příručky pro 
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poskytovatele podpory či příručky pro žadatele, ale nejkonkrétnější informace lze 

najít v jednotlivých výzvách k předložení projektů. 

V průběhu programového období 2007-2013, resp. v průběhu platnosti OPŽP, 

jsou vyhlašovány výzvy pro podávání žádostí, které časově vymezují období, v němž 

je možné předkládat žádosti o podporu. Tyto výzvy mimo tohoto časového 

harmonogramu příjmu žádostí definují a upřesňují prioritní osy, na něž jsou žádosti 

aktuálně přijímány, dále typy žadatelů oprávněných podávat žádosti, případné 

omezení v rámci dané výzvy, a samozřejmě upřesňují základní pravidla příjmu 

žádostí. Výzvy pro podávání žádostí bývají zveřejněny v tisku či na webových 

stránkách OPŽP, SFŽP a MŽP. Řádně vyplněné žádosti se doručují na místně 

příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR. Místní příslušnost se určuje dle místa 

realizace projektu, nikoliv sídlo žadatele. Podání žádosti v rámci výzvy do OPŽP lze 

popsat 5 na sebe navazujícími kroky, a to v prvé řadě samotným vyplněným žádosti 

v elektronickém prostředí, kompletací tištěné podoby žádosti včetně příloh, její 

doručení na podací místo, případné opravy a doplnění žádosti, a nakonec akceptací 

žádosti. Zmíněné kroky jsou dobře viditelné na schématu uvedeném v příloze 

(Příloha 3). K tomu, aby byla žádost o podporu úspěšně podána a mohlo pak tedy 

vůbec dojít k čerpání finančních prostředků, je nejprve třeba splnit řadu podmínek, 

postupů a náležitostí. „Na poskytnutí podpory v rámci OPŽP není právní nárok“ [15]. 

2.2.4 Čerpání prostředků z OPŽP 

Finanční zajištění OPŽP obsahuje 2 složky, a to „agregaci finančních potřeb 

na bilančním principu z hlediska prioritních os programu“, a „rozdělení disponibilních 

finančních zdrojů na prioritní osy a časové úseky“ [16]. 

Z celkové sumy 4 917 867 098 EUR vyčleněných pro OPŽP se na financování 

projektů v rámci OPŽP podílí ERDF částkou 702 482 212 EUR (tj. 14,29 %) a FS 

částkou 4 215 384 886 EUR (tj. 85,71 %) [16]. 

Pro účely finančního zajištění OPŽP vznikl Platební a certifikační orgán (PCO; 

odbor Ministerstva financí ČR), na jehož účet jsou zasílány finanční zdroje 

z evropských fondů EK v eurech. Poté, co PCO obdrží všechny žádosti, je proveden 

převod finančních prostředků na účet té kapitoly státního rozpočtu, z níž byly tyto 

žádosti příjemce předfinancovány. Platí zde zásada, že každá jednotlivá prioritní osa 

může být financována pouze prostřednictvím jednoho evropského fondu. Výjimku 
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tvoří Prioritní osa 7, kde je aplikováno křížové financování na ty aktivity, jenž by svým 

charakterem spadaly pod ESF [16]. 

Platby příjemců pomoci se uskutečňují především formou ex-post plateb, tedy 

zpětným proplacením příjemcem již uskutečněných výdajů. Lze se setkat i s formou 

ex-ante plateb, což jsou vlastně zálohy poskytnuté příjemci ze státního rozpočtu. 

„Realizace plateb příjemcům pomoci bude probíhat průběžně a parciálně podle 

procentního podílu přiznané podpory z evropských fondů prostřednictvím finančních 

toků přes státní rozpočet“ [16]. 

Na následném obrázku (Obr. 2.6) lze pak vidět schéma průběhu čerpání 

finančních prostředků. Nejdříve je zapotřebí, aby Řídící orgán (ŘO) / Zprostředkující 

subjekt (ZS)  vyhlásilo časově vymezenou výzvu k předkládání žádostí o podporu. Po 

podání žádosti, ŘO / ZS, v rámci schvalovacího procesu a na základě předem 

definovaných výběrových kritériích, vybere projekty a následně je s žadateli 

podepsán právní akt o poskytnutí dotace. Dále již dochází k realizaci projektu a jeho 

proplácení ať už jde financování dopředu, či až na základě výdajů. Veškeré platební 

nároky musí být podloženy doklady, které prokážou, že byly vynaloženy účelně, 

efektivně, hospodárně a transparentně a dále odpovídají podmínkám realizace 

obsažených v Rozhodnutí / Smlouvě o dotaci. Nakonec proběhne certifikování výdajů 

a předložení EK a následné proplacení z EK do rozpočtu Ministerstva financí (MF) 

ČR [15]. 
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Obr. 2.6: Schéma průběhu čerpání finančních prostředků 

 

Zdroj: [15] 

K porovnávání OPŽP se 17 ostatními operačními programy a k hodnocení 

úspěšnosti lze použít 3 kritéria, kterými jsou množství prostředků krytých 

rozhodnutím/ Smlouvou o poskytnutí dotace, množství proplacených prostředků 

žadatelům a nakonec množství proplacených prostředků EK. Z hlediska čerpání 

fondů EU však v  současnosti patří  OPŽP mezi nejhůře fungující operační programy 

(OP) v ČR. Důvodem je nejspíše administrativní náročnost programu a zdlouhavá 

lhůta pro posuzování a implementaci projektů SFŽP a nedostatečná produktivita této 

instituce. Průměrná délka hodnocení žádostí by tedy neměla překročit 5 měsíců. Dne 

27. 3. 2012 vydal NOK v pořadí již 50. měsíční monitorovací zprávu o průběhu 

čerpání Strukturálních fondů, FS a národních zdrojů v programovém období 2007 – 
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které byla použita data pro následující grafy (Obr. 2.7 a Obr. 2.8). První ze 
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prostředků Českou republikou z evropských fondů k datu 7. 3. 2012. 
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Obr. 2.7: Souhrnný stav čerpání ze SF / FS a národních zdrojů v mld. Kč k 7. 3 .2012 

 

Zdroj: [15] 

Druhý graf (Obr. 2.8) pak porovnává výši alokovaných finančních prostředků 

přidělených jednotlivým operačním programům v ČR na programové období 2007 – 

2013 z fondů EU. Z grafu je pak zřetelné, že nejvíce finančních prostředků je 

přiděleno na Operační program Doprava a Operační program Životní prostředí. 

Obr. 2.8: Alokace podpory z fondů EU na období 2007 – 2013 operačním programům (v mil. EUR) 

 

Zdroj: [15] 

Následující tabulka (Tab. 2.2) pak uvádí údaje o stavu čerpání finančních 

prostředků v rámci OPŽP v mil. Kč. Veškerá data jsou zde rozčleněna dle 

jednotlivých prioritních os. Kromě celkové alokace finanční podpory na programové 

období 2007 – 2013 jsou zde zřetelně vidět např. i částky, o něž příjemci žádají 

v podaných žádostech.  Mezi dalšími údaji jsou zde uvedeny zejména prostředky již 

proplacené příjemcům, či certifikované výdaje již předložené EK k proplacení.  
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 Tab. 2.2: Údaje o stavu čerpání finančních prostředků OPŽP (EU a národní zdroje; v mil. Kč) 

Prioritní 

osa 

Celková alokace 

podpory 2007-2013 

Podané 

žádosti 

Projekty s vydaným 

Rozhodnutím/ 

podepsanou Smlouvou 

Proplacené 

prostředky 

příjemcům 

Prostředky 

v souhrnných žádostech 

zaúčtované PCO 

Certifikované výdaje 

předložené EK 

1 58 331,9 77 788,7 15 424,1 11 828,5 9 118,8 2 211,3 

2 18 578,6 15 078,2 686,0 474,8 198,3 49,5 

3 19 930,4 42 424,3 9 574,8 8 874,5 7 397,0 3 986,9 

4 22 862,9 30 561,7 7 388,8 6 658,0 5 910,3 2 569,6 

5 1 775,3 1 483,4 483,6 322,0 224,5 12,8 

6 17 624,8 22 721,0 6 218,8 4 591,1 3 347,3 1 657,3 

7 1 246,2 2 517,8 537,0 248,2 194,3 73,5 

8 4 209,5 1 595,3 1 062,3 805,7 726,8 318,5 

celkem 144 559,7 194 170,4 41 375,2 33 802,8 27 117,2 10 879,5 

Zdroj: [15] 

Následující graf (Obr. 2.9) pak srovnává celkovou výši finanční podpory OPŽP 

mezi jednotlivými kraji v ČR. Jak lze z grafu dobře vidět, nejvíce finančních 

prostředků směřuje do Středočeského a do Jihomoravského kraje, kdy se jedná o 

částky přesahující 10 mld. Kč. Naopak nejméně finančních prostředků směřuje do 

Karlovarského kraje, kdy částka nedosahuje ani 2 mld. Kč. 

Obr. 2.9: Celková výše finanční podpory 

 

Zdroj: [15] 

V předešlém textu bylo prezentováno, jak je v ČR využíván OPŽP. Nyní je 

třeba se podívat na to, jak je OPŽP využíván ve Středočeském kraji. 

Na následujícím grafu (Obr. 2.10) je možné vidět počty schválených projektů 

ve Středočeském kraji dle jednotlivých okresů a prioritních os. Ne všude je využíváno 

7 prioritních os, někde se mohou využít jen některé z nich. Z obrázku je patrné, že 

nejvíce projektů bylo schváleno v okrese Benešov, a to 45 pro prioritní osu 6 – 

Zlepšování stavu přírody a krajiny. Nejméně projektů bylo schváleno pro prioritní osu 

2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí v počtu jednoho projektu v okresech 
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snižování environmentálních rizik opět v počtu jednoho projektu v okrese Praha-

východ, a ještě pro prioritní osu 7 – Rozvoj infrastruktury pro environmentální 

vzdělávání, poradenství a osvětu, a to opět v počtu jednoho projektu v okrese Mladá 

Boleslav.  

Obr. 2.10: Počet schválených projektů ve Středočeském kraji (k 1. 4. 2011) 

 

Zdroj: [19] 

Na dalším grafu (Obr. 2.11) lze pak vidět výši podpory ve Středočeském kraji 

opět dle jednotlivých okresů a prioritních os. Nejvíce bylo vyplaceno v okrese Praha-

východ, a to pro prioritní osu 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a 

snižování rizika povodní v celkové výši 1 053 687 960 Kč. Nejméně bylo vyplaceno 

v okrese Nymburk, a to pro prioritní osu 2 – Zlepšení kvality ovzduší a snižování 

emisí v celkové výši 2 088 060 Kč.  

Obr. 2.11: Výše finanční podpory ve Středočeském kraji v Kč (v mil. Kč; k 1. 4. 2011) 

 

Zdroj: [19] 
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2.3 Operační program Životní prostředí a Odpadové hospodářství 

Jelikož diplomová práce se zabývá problematikou projektů odpadového 

hospodářství, respektive jejich financování ze strukturálních fondů Evropské unie, je 

nutné objasnit vztah odpadového hospodářství a OPŽP.  Projekty odpadového 

hospodářství spadají do Cíle Konvergence, v jehož rámci se, jak již bylo uvedeno 

dříve, operační programy České republiky dělí do skupin tematických operačních 

programů a regionálních operačních programů. Projekty odpadového hospodářství 

se tedy nevztahují jen na některé české regiony, ale plošně na celou ČR, řadíme je 

tedy pod skupinu tematických operačních programů, kde spadají právě do 

Operačního programu životní prostředí, jelikož odpadové hospodářství přímo souvisí 

s ochranou životního prostředí a tak je jeho zařazení právě do tohoto operačního 

programu naprosto oprávněné.  

2.3.1 Situace na konci programového období 2004-2006 

Situaci na konci programového období 2004-2006 lze z finančního pohledu 

zachytit v následující tabulce (Tab. 2.3), ze které jsou zřejmé největší neinvestiční 

náklady vynakládané na oblast nakládání s odpady a největší investiční náklady 

vynakládané na oblast ochrany vod, neboli čištění odpadních vod. 

Tab. 2.3: Náklady do různých oblastí ochrany životního prostředí v letech 2003-2006 (v mld. Kč) 

Oblast 

2003 2004 2005 2006 

Neinvestiční 

náklady 

Pořízené 

investice 

Neinvestiční 

náklady 

Pořízené 

investice 

Neinvestiční 

náklady 

Pořízené 

investice 

Neinvestiční 

náklady 

Pořízené 

investice 

Ochrana ovzduší 

a klimatu 
1,91 4,18 2,83 4,68 2,87 3,92 2,83 4,56 

Nakládání 

s odpadními 

vodami 

4,76 9,52 7,06 8,44 7,01 7,59 6,94 7,35 

Nakládání 

s odpady 
11,30 2,12 18,29 2,83 17,10 2,57 25,40 3,40 

Ochrana krajiny 

a biodiverzity 
0,93 0,41 0,80 0,84 0,16 0,28 0,79 1,10 

Ostatní 3,67 3,15 3,77 3,42 4,61 3,89 5,00 7,20 

Zdroj: [16] 

V oblasti nakládání s odpady je třeba zmínit, že i přes pokles celkové 

produkce odpadu stále mírně roste produkce komunálního odpadu. V letech 2002-

2004, tedy ještě před vstupem ČR do EU, byla celková produkce odpadů na našem 

území přibližně 37 mil. tun, což v přepočtu na jednoho obyvatele a rok byla 

v průměru přibližně 3 700 kg. Po přistoupení ČR k EU v roce 2004 byla Česká 

republika jedinou novou členskou zemí plnící požadavky EU na recyklaci odpadů 

z obalů.  



25 
 

„V červenci 2003 byl vyhlášen Plán odpadového hospodářství České republiky 

(POH ČR), jehož základní strategické cíle jsou: 

1. snižování měrné produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, 

2. maximální využívání odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, 

3. minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životní prostředí při nakládání 

s odpady“ [16]. 

Plán odpadového hospodářství (POH) ČR tak tedy přesně určil zásadní 

problémy odpadového hospodářství v ČR a bude se mu, resp. POH Středočeského 

kraje, více věnovat kapitola Odpadového hospodářství Středočeského kraje.  

2.3.2 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických 

zátěží 

„Globálním cílem pro období 2007-2013 je zkvalitnění nakládání s odpady, 

snížení produkce odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží“ [16].  

V oblasti nakládání s odpady se předpokládá postupné snižování měrné 

produkce odpadů nezávisle na úrovni ekonomického růstu, maximální využívání 

odpadů jako náhrady primárních přírodních zdrojů, minimalizace negativních vlivů na 

zdraví lidí a životní prostředí při nakládání s odpady a zvyšování podílu materiálově 

využívaných odpadů. V oblasti odstraňování starých ekologických zátěží se 

předpokládá zvýšení informovanosti o výskytu kontaminovaných míst a prioritách 

jejich řešení na území ČR, snižování počtu lokalit se starou ekologickou zátěží a 

snižování rizikovosti plynoucí z pronikání závadných látek do životního prostředí [16]. 

V případě starých ekologických zátěží je třeba říci, že za jejich přetrvávajícím 

rozsáhlém výskytu na území ČR stojí více jak padesátileté působení 

nedemokratických režimů mezi lety 1938–1989, kdy se ochraně životního prostředí a 

problematice nakládání se závadnými látkami při průmyslové a další výrobě 

nevěnovala taková pozornost. K počátku odstraňování těchto starých ekologických 

zátěží tak tedy došlo až začátkem roku 1990. Do dnešního dne však ještě nedošlo 

k odstranění všech starých ekologických zátěží a je třeba v této činnosti nadále 

pokračovat, což je i důvodem pro zapracování této problematiky do OPŽP [16]. 

V době vypracování OPŽP pro období 2007–2013 byl učiněn indikativní odhad 

finančních nákladů na toto období pro jednotlivé prioritní osy OPŽP, jež je uveden 

v následující tabulce (Tab. 2.4). Jedná se zde o odhad souhrnných nákladů, nedojde 

tedy k jejich plnému pokrytí z fondů EU.  
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Tab. 2.4: Indikativní odhad finančních nákladů na období let 2007 – 2013 (v mil. EUR) 

Název prioritní osy Odhad finančních nákladů 

1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní 3 000,0 

2. Zlepšení kvality ovzduší a snižování emisí 892,8 

3. Udržitelní využívání zdrojů energie (pouze pro oblast podpory 3.1) 1 185,7 

4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží 877,3 

5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik 60,7 

6. Zlepšování stavu přírody a krajiny 831,0 

7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu 143,0 

Celkem (bez Technické pomoci) 6 990,5 

Zdroj: [16] 

Veškeré projekty spadající do prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a 

odstraňování starých ekologických zátěží jsou financovány z FS a pro programové 

období 2007-2013 je pro tuto osu vyčleněna částka 776,505 mil.EUR, z čehož pro 

oblast podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady je to částka 520,258 mil. EUR a 

pro oblast podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží je to částka 

256,247 mil. EUR. 

Prioritní osa 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 

ekologických zátěží se dále dělí do dvou oblastí podpory, kterými jsou oblast podpory 

4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady a oblast podpory 4.2 Odstraňování starých 

ekologických zátěží. Řídícím orgánem obou zmíněných oblastí podpory je MŽP a 

zprostředkujícím subjektem je zde SFŽP [16]. 

V rámci oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady patří mezi 

podporované aktivity např. budování integrovaných systémů nakládání s odpady, 

budování systémů odděleného sběru odpadů, budování sběrných dvorů a skladů, 

rekultivace starých skládek, včetně komunálního a ostatního odpadu, a další [16]. 

V rámci oblasti podpory 4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží mohou 

být podporovanými aktivitami např. inventarizace a kategorizace priorit starých 

ekologických zátěží na kontaminovaných místech, sanace vážně kontaminovaných 

lokalit ohrožujících složky životního prostředí a zdraví člověka, a další [16].  
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3 Odpadové hospodářství Středočeského kraje 

Středočeský kraj se nachází uprostřed Čech a svojí rozlohou 11 015 km 2 i 

počtem 1146 obcí je největší ze 14 krajů České republiky. Z administrativního 

hlediska můžeme kraj členit na 12 okresů, 26 obcí s rozšířenou působností a na 56 

obcí s pověřeným obecním úřadem. Sídelní struktura je charakteristická vysokým 

počtem malých obcí. Pomineme-li Prahu má Středočeský kraj nejpřetíženější 

dopravní síť v republice. 

Vzhledem k této charakteristice území kraje, která je dána existencí 

autonomního území hlavního města Prahy v centru Středočeského kraje, je 

nakládání s odpady v regionu různorodé a je obtížné zajistit jednotné fungování 

nakládání s odpady pro celé území kraje.  

Oblast nakládání s odpady v České republice je upravena zákonem 

č.185/2001 Sb., o odpadech. Od doby vydání prošel zákon několika úpravami. 

Nakládání s odpady kromě platné legislativy upravuje i plán odpadového 

hospodářství České republiky a plány odpadového hospodářství jednotlivých krajů.  

Pod pojmem odpadové hospodářství si lze představit určitou činnost, jež je 

zaměřená nejen na nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady 

trvale uloženy, ale také na samotném předcházení vzniku odpadů a na kontrole této 

činnost. Odpadem je zde vše, čeho se člověk zbavuje, chce nebo musí zbavit, a je 

toto současně uvedeno do některé ze skupin odpadů, jež jsou vyjmenovány v příloze 

zákona o odpadech. V souvislosti s následujícím textem je vhodné rozlišit pojmy 

komunální a nebezpečný odpad, a kdo je původcem odpadů. Komunálním odpadem 

je vlastně všechen odpad, jež byl vyprodukován na území dané obce při činnosti 

fyzických osob a je označen jako komunální odpad v Katalogu odpadů. 

Nebezpečným odpadem je odpad mající některou z nebezpečných vlastností, jež 

jsou opět vyjmenovány v příloze zákona o odpadech. Původcem odpadu jsou pak 

právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpady či 

provádí jejich úpravu. Původcem odpadu se ale stává i obec, a to okamžikem 

odložení odpadu občany dané obce na místě k tomu určeném. Samotným 

nakládáním s odpady je pak především jeho shromažďování, sběr, výkup, přeprava, 

doprava, skladování, úprava, ale i jeho využití a odstranění [10]. 
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Následující text bude již z důvodu zaměření práce na Středočeský kraj 

věnován konkrétně Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, na což 

bude navazovat aktuální Vyhodnocení plnění POH Středočeského kraje. Z tohoto 

Vyhodnocení bude mimo jiné zřetelná současná situace odpadového hospodářství 

v kraji včetně kapacit zařízení na zpracování odpadů na území kraje. Mapy umístění 

těchto zařízení jsou uvedeny v příloze (viz. Příloha 4). Tyto mapy byly získány 

z mapové přílohy k analytické části POH Středočeského kraje. 

3.1 Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje 

POH Středočeského kraje, jež vychází z POH České republiky (resp. z jeho 

závazné části), je stěžejním dokumentem upravujícím nakládání s odpady ve 

Středočeském kraji a je v něm stanoven optimální způsob dosažení souladu 

s požadavky právních předpisů ČR a EU v oblasti odpadového hospodářství na 

území kraje a s tím spojené ekonomické dopady. V praxi vypadá jeho vypracování 

tedy tak, že kraj se řídí POH ČR, respektive jeho závaznou částí. Jednotlivé kraje 

vypracovávají POH pro své území. Závazná část POH kraje musí obsahovat cíle a 

opatření, které jsou v souladu se závaznou částí POH ČR. POH kraje musí být poté 

schválen Zastupitelstvem kraje a následně je jeho závazná část vyhlášena ve 

Věstníku právních předpisů kraje formou obecně závazné vyhlášky. V případě 

jakýchkoli změn v POH kraje, například dojde-li k rozhodnutí, že některé z dosud 

vyhodnocovaných indikátorů se již nebudou sledovat a naopak se budou sledovat 

jiné, musí opět dojít k novému schválení Zastupitelstvem kraje a vyhlášením takovéto 

aktualizace POH ve Věstníku právních předpisů kraje. 

Plánovací proces v oblasti odpadového hospodářství v ČR je tedy tvořen 

následující osou, a to Plán odpadového hospodářství ČR, Plány odpadového 

hospodářství krajů, a Plány odpadového hospodářství původců odpadů. 

Aktuálním platným zněním je POH Středočeského kraje z roku 2004, jež bylo 

Zastupitelstvem Středočeského kraje schváleno dne 21. prosince 2004 a následně 

došlo k vyhlášení jeho závazné části ve Věstníku právních předpisů Středočeského 

kraje, a to dne 22. března 2005 formou „obecně závazné vyhlášky, kterou se 

vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje“. 

Jelikož však byla později nutná aktualizace této závazné části POH kraje, bylo nutné 

vyhlásit ve Věstníku právních předpisů kraje aktualizovanou závaznou část POH 

kraje a dne 10. září 2008 tak byla vyhlášena ve Věstníku právních předpisů 
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Středočeského kraje aktualizovaná závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Středočeského kraje s účinností od 30. prosince 2008  [22]. 

Následující text se bude více věnovat struktuře závazné části POH 

Středočeského kraje, tedy zejména stanoveným opatřením a cílům, ale i plnění Plánu 

odpadového hospodářství Středočeského kraje. 

3.1.1 Opatření závazné části POH Středočeského kraje 

POH Středočeského kraje obsahuje závaznou a směrnou část řešení, kdy 

závazná část plánu řeší především opatření k předcházení vzniku odpadů, 

omezování jejich množství a nebezpečných vlastností. Závazná část POH 

Středočeského kraje je rozdělena do 12 bodů, jež budou rozebrány dále v textu [7]. 

Prvním bodem je preference pořadí při nakládání s odpady na území 

Středočeského kraje, kde je určeno následující pořadí 10 oblastí nakládání s odpady, 

a to: 

1. „předcházení vzniku odpadů z hlediska množství, 

2. předcházení vzniku odpadů s nebezpečnými vlastnostmi,  

3. opakované použití výrobků ke stejnému účelu před tím, než se stanou 

odpadem, 

4. znovupoužití výrobků nebo jejich částí k jiným účelům, než k těm, ke kterým 

byly původně určeny před tím, než se stanou odpadem, 

5. materiálové využití odpadů (kromě využití uvedeného pod písm. f), 

6. materiálové využití odpadů v podzemních prostorách a na povrchu terénu 

(např. rekultivace a terénní úpravy), 

7. energetické využití odpadů, 

8. konečné odstranění odpadů skládkováním na skládkách s využitím energie, 

9. konečné odstranění odpadů (jiné než skládkování) bez využití energie, a  

10. konečné odstranění odpadů formou skládkování“ [7]. 

Uvedené pořadí 10 oblastí nakládání s odpady je pevně dané a změny jsou 

tedy možné pouze ve dvou případech, a to není-li dodržování takového pořadí 

technicky možné či vede-li toto dodržování k přehnaně vysokým nákladům nebo 

zvyšuje-li se tak riziko pro lidské zdraví či okolní životní prostředí [7]. 

Dalším bodem je dodržování principu znečišťovatel platí, což znamená, že 

nakládání s odpady je povinen zajistit na své náklady původce odpadu, tj. ten, při 

jehož činnosti odpady vzniknou. Náklady na zpětný odběr a využití či odstranění 
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použitých výrobků a obalů hradí jejich výrobci či dovozci. Tento bod zahrnuje i 

nakládání s komunálními odpady na území obcí, kdy část nákladů na nakládání 

s komunálními odpady je hrazena z rozpočtu obce a na zbývající části nákladů se 

podílejí občané dané obce [7]. 

Dosažení soběstačnosti kraje v oblasti využití a odstranění odpadů je dalším 

důležitým bodem struktury závazné části POH Středočeského kraje. Soběstačnosti 

kraje by mělo být dosaženo zejména vybudováním a následným provozem 

zařízeních na využití či odstranění produkovaných odpadů na území Středočeského 

kraje s dostatečnou kapacitou pro pokrytí potřeb kraje [7]. 

Mezi další body struktury závazné části POH Středočeského kraje patří 

nakládání s odpady ve větších regionálních či nadregionálních zařízeních a 

upřednostňování využití či rozšíření současných spalovacích či energetických kapacit 

před budováním nových. Současně již není podporována výstavba nových skládek 

odpadů, kdy je naopak snaha o přeměnu stávajících skládkových areálů na centra 

komplexního nakládání s odpady. Dalším bodem je používání výhradně 

neznečištěné výkopové zeminy, rekultivačních výrobků s certifikáty či upravených 

stavebních a demoličních odpadů pro terénní úpravy a rekultivace. Středočeský kraj 

podporuje využití biologicky rozložitelných odpadů, a také zavádění bezodpadových 

a nízkoodpadových  technologií, což je spolu s použitím recyklovaných výrobků 

jedním z kritérií při zadávání a vyhodnocování veřejných obchodních soutěží na 

území Středočeského kraje. Výstavba zařízení na využití či odstranění odpadů je 

financována využitím všech možností finanční i nefinanční podpory jak ČR, tak i EU. 

Dochází k rozvoji enviromentálního vzdělávání a podpoře dalších aktivit, jež směřují 

k výchově a osvětě široké veřejnosti v oblasti odpadového hospodářství a tak i ke 

zvýšení odpovědnosti k životnímu prostředí. Posledním dvanáctým bodem struktury 

závazné části POH Středočeského kraje je sdílení pravdivých informací o 

hospodaření s odpady obsahujícím např. zpracování a pravidelnou aktualizaci plánů 

odpadového hospodářství původů, či vedení a párování evidence v oblasti přepravy 

nebezpečných odpadů [7]. 

3.1.2 Cíle stanovené v závazné části POH Středočeského kraje 

V závazné části POH Středočeského kraje jsou kromě výše uvedených 

opatření dále definovány cíle, kterých by kraj chtěl dosáhnout. 
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Obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 1/2005 ze dne 21. 12. 

2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství 

Středočeského kraje definuje celkem 22 cílů označených písmeny A – V. Tyto cíle 

jsou uvedeny v příloze (Příloha 5).  

Roku 2008 došlo k aktualizaci závazné části POH Středočeského kraje, a to 

Obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraje č. 7/2008 ze dne 10. 9. 2008, 

kterou se mění obecně závazná vyhláška Středočeského kraje č. 1/2005, kterou se 

vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje. Tato 

aktualizovaná závazná část POH Středočeského kraje mění stanovené cíle a snižuje 

jejich počet z 22 na 16. Tyto nově stanovené cíle jsou uvedeny v následující tabulce 

(Tab. 3.1).  

Tab. 3-1: Přehled cílů a použitých indikátorů 

Cíl Indikátor 

O
b

e
c

n
é
 c

íl
e

 

A Trvale probíhá informační kampaň zaměřená na zvýšení aktivního zapojení občanů do 

aktivit správného nakládání s komunálními odpady 

Bez indikátoru 

B Obce a města kraje jsou dostatečně a pravidelně informovány o možnostech efektivního 

nakládání s KO 

Bez indikátoru 

C Kraj aktivně podporuje zlepšování legislativních podmínek pro plnění cílů POH SK a pro 

efektivní nakládání s komunálními odpady 

Bez indikátoru 

D Je sledováno a vyhodnocováno dodržování právních předpisů a závazné části POH SK při 

nakládání s  vyjmenovanými druhy odpadů formou systematických kontrol nebo 

specializovaných studií 

Bez indikátoru 

E Je podporována spolupráce kraje a obcí s kolektivními systémy na rozvoji systémů 

zpětného odběru použitých výrobků (např. přenosné baterie a akumulátory, elektrozařízení) 

Bez indikátoru 

F Jsou rozvíjeny individuální systémy zpětného odběru použitých výrobků (pneumatiky, 

minerální oleje, vozidla s ukončenou životností) s cílem snížit organizační a finanční zátěž 

měst a obcí 

Bez indikátoru 

In
d

ik
o

v
a
n

é
 c

íl
e

 

G Trvale se zvyšuje využití komunálních odpadů na území kraje Měrná hmotnost využitých 

komunálních odpadů 

(kg/obyvatele/rok) 

H Trvale se zvyšuje výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu 

(papír, plasty, sklo barevné a bílé, nápojový karton) na území kraje 

Měrná hmotnost odděleně 

sebraných využitelných složek KO 

(kg/obyvatele/rok) 

I Postupně se zvyšuje počet obcí, které na svém území provozují systém odděleného sběru 

využitelných složek komunálních odpadů ve složení papír, plasty, sklo (tzv. třísložkový 

systém sběru) 

Podíl obcí s třísložkovým systémem 

sběru (% ze všech obcí kraje) 

J Na území kraje se postupně snižuje podíl sládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO) Podíl biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu (BRKO) 

ukládaného na skládky vzhledem ke 

srovnávací základně v roce 1995 (%) 

K Na území kraje se snižuje množství produkovaných nebezpečných odpadů Maximální možná produkce 

nebezpečných odpadů na území 

kraje (tis. t/rok) 

L Dochází ke snižování podílu nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém množství 

odpadů ze zdravotnictví 

Podíl nebezpečných odpadů ze 

zdravotnictví na celkovém množství 

odpadů ze zdravotnictví (%) 
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Cíl Indikátor 

M Bude provedeno úplné odstranění nebo dekontaminace zařízení a odpadů s obsahem PCB 

na území kraje 

Celková produkce odpadů 

s obsahem PCB (t/rok), celkové 

množství skladovaných odpadů 

s obsahem PCB (t) 

N Zvyšuje se podíl využitých kalů z ČOV na celkové produkci těchto kalů na území kraje Podíl využitých kalů z ČOV na 

celkovém množství kalů 

produkovaných na území kraje (%) 

O Na území kraje se zvyšuje materiálová recyklace stavebních a demoličních odpadů Množství recyklovaných (R5) 

stavebních a demoličních odpadů 

(tis. t/rok) 

P Na území kraje se trvale snižuje množství odpadů ukládaných na skládky Množství odpadů ukládaných na 

skládky (tis. t/rok) 

Zdroj: [7]
 

Aby bylo možné sledovat, zda jsou cíle stanovené v POH ČR/ kraje plněny, 

jsou stanoveny indikátory, tj. určité veličiny, které se dají vyjádřit v měrných 

jednotkách.  

3.1.3 Vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady 

Pod spojením vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání 

s odpady je myšleno plánování a budování nových a úprava stávajících zařízení na 

zpracování a odstranění odpadů na území Středočeského kraje. Přitom budou 

zvažována především následující kritéria, jako např. zda je výstavba zařízení 

v souladu s prioritami a strategickými cíli kraje v oblasti odpadového hospodářství, 

zda uvažované zařízení respektuje jak obecné, tak i konkrétní požadavky kladené na 

síť zařízení na území kraje, zda je stavba plánována v souladu s územně plánovací 

dokumentací toho daného území, a další [7]. Zmíněná kritéria jsou hodnocena 

Krajským úřadem Středočeského kraje, který vydává své stanovisko ke 

každému plánovanému projektu. Každý žadatel o dotaci v rámci OPŽP na území 

Středočeského kraje tedy musí požádat Krajský úřad Středočeského kraje o toto 

stanovisko, které posuzuje předkládaný projekt z hlediska potřeb životního prostředí 

a územní rozvoje kraje. Toto stanovisko je pak jednou z povinných příloh žádosti o 

dotaci. 

Některé druhy odpadů se zpracovávají ve velkém množství a může být proto 

výhodnější vybudování pouze jednoho zařízení pro využití či odstranění takového 

odpadu více kraji. V takovém případě se za účelem zajištění přijatelně dostupné 

vzdálenosti a dostatečné kapacity zařízení koordinuje umístění tohoto zařízení 

s ostatními kraji a hlavním městem Prahou. Středočeský kraj bude i nadále 

podporovat transformaci stávajících skládek na tzv. centra komplexního  nakládání 
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s odpady. Jednalo by se tedy o jakési rozšíření nabídky služeb skládky, kdy by 

skládka nesloužila pouze k ukládání odpadu, ale byly by zde vybudována i zařízení 

na zpracování odpadu pro jeho další možné využití či odstranění i jiným způsobem, 

než pouhým uložením. Mezi další podporované aktivity budou patřit provoz 

stávajících dotřiďovacích linek využitelných složek komunálních odpadů při splnění 

určitých podmínek, budování a následný provoz zařízení na materiálové využití, a to 

zejména kompostáren, a energeticko-materiálového využití biologicky rozložitelných 

odpadů (BRO) , především bioplynových stanic. Dále bude podporováno domácí a 

komunitní kompostování, především ve vesnické a příměstské zástavbě. Rozvoj 

kompostování je totiž pro odpadové hospodářství velkým přínosem, jelikož se tak lze 

zbavit velkého množství biologicky rozložitelných odpadů a výsledek takovéhoto 

způsobu zpracování odpadu (tedy kompost) je dále využíván např. k přihnojení 

zahrad či polí. Již se ale nebude na území Středočeského kraje podporovat výstavba 

nových skládek, a to zejména z toho důvodu, že je naopak podporováno snižování 

množství ukládaného odpadu na skládky a není tedy účelné budovat skládky nové. 

Je spíše třeba se zaměřit na různé možnosti využití a odstranění nevyužitého odpadu 

např. spalováním za účelem výroby energie a tepla [7]. 

3.1.4 Plnění POH Středočeského kraje 

Předchozí text se věnoval spíše struktuře a hlavnímu výčtu opatření a cílů 

Plánu odpadového hospodářství Středočeského kraje, resp. jeho závazné části. 

Následující text již bude věnován samotnému plnění POH Středočeského kraje. 

Středočeský kraj provádí každoročně vyhodnocení plnění POH Středočeského 

kraje. Jelikož tato vyhodnocení bývají vypracována pro každý rok až ke konci 

následujícího roku, je tedy nejaktuálnějším vyhodnocením, z něhož byla čerpána 

data, právě Vyhodnocení POH Středočeského kraje za rok 2010. Toto Vyhodnocení 

bylo provedeno pomocí soustavy indikátorů stanovené v příloze č. 2 Nařízení vlády č. 

197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, sestávající se ze 

tří skupin, a to základní, doplňkové a specifické indikátory. Veškeré tyto indikátory 

rozdělené do skupin jsou včetně uvedení toho, zda jsou Středočeským krajem 

sledovány či nikoli uvedeny v příloze (viz. Příloha 6).   

Následující tabulky a grafy ukazují vývoj vybraných indikátorů sledovaných 

Středočeským krajem na jeho území v období let 2004 – 2010. Pro možné porovnání 

údajů za jednotlivé roky byla použita jednotná metodika, a to metodika pro rok 2008. 
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V praxi se pro vyhodnocení jednotlivých let používá vždy aktualizovaná metodika pro 

daný rok. Data byla čerpána z dokumentu „Vyhodnocení POH Středočeského 

kraje za rok 2010“.  

Následující tabulka (Tab. 3.2) a graf (Obr. 3.1) ukazují celkovou produkci 

odpadů ve Středočeském kraji v letech 2004–2010 dle dvou základních kategorií 

odpadů v jednotlivých letech. Těmito základními kategoriemi odpadů jsou 

nebezpečné odpady a ostatní odpady. Navíc jsou zde uvedeny souhrnně všechny 

odpady a dále pak komunální odpady, jež se řadí do kategorie ostatních odpadů. 

Struktura tabulek je pro každý indikátor shodná. V grafech budou odpady pro 

přehlednost rozděleny do 3 kategorií, a to na nebezpečné odpady, komunální 

odpady a ostatní odpady. Hodnoty ostatních odpadů zde budou uvedeny jako suma 

kategorie ostatních odpadů odečtená od sumy komunálních odpadů.  

Tab. 3.2: Celková produkce odpadů ve Středočeském kraji (v 1000 t/rok) 

Vyhodnocení 

za rok 

Všechny odpady Nebezpečné odpady Ostatní odpady  

Ostatní odpady Komunální odpady 

2004 5 410,84  171,46  4 749,26  490,11  

2005 2 328,47  143,31  1 730,26  454,90  

2006 3 000,91  203,61  2 303,05  494,26  

2007 3 905,37  351,21  3 062,58  491,61  

2008 3 906,62  288,15  3 136,88  482,01  

2009 3 523,37  308,56  2 735,57  479,24  

2010 3 536,09  203,63  2 770,52  561,94  

Zdroj: [24]
 

Jak lze dobře vidět z výše uvedené tabulky (Tab. 3.2) a grafu níže (Obr. 3.1), 

nejvyšší celková produkce odpadů ve Středočeském kraji byla v roce 2004 ve výši 

5 410,84 kt odpadu. V následujícím roce, tedy v roce 2005, pak došlo k výraznému 

poklesu celkové produkce odpadů v kraji, a to o více jak 50%. V následujících letech 

ale produkce odpadů opět stoupala, i když ke konci uvedeného období docházelo 

opět k mírnému poklesu. Dále lze např. sledovat růst produkce nebezpečného 

odpadu, a to především v roce 2007, po tomto roce pak již docházelo opět k jeho 

poklesu. Produkce komunálního odpadu se v hodnoceném období pohybovala téměř 

na stejné úrovni, přesto je zde vidět mírný pokles v jeho produkci. 
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Obr. 3.1: Celková produkce odpadů ve Středočeském kraji v letech 2004 - 2010 (v kt/rok) 

 

Zdroj: [24] 

Výše uvedený graf přehledně zobrazuje vývojový trend celkové produkce 

odpadů v kraji, kdy je viditelný znatelný pokles produkce odpadů v roce 2005 oproti 

roku 2004, avšak dále se produkce odpadů opět mírně zvyšovala. Konec období je 

již více méně na stejné úrovni produkce odpadů.  

Pro přehlednost si lze ještě uvést podíl odpadů na celkové produkci odpadů ve 

Středočeském kraji v letech 2004–2010, jež je uveden v následující tabulce (Tab. 

3.3). 

Tab. 3.3: Podíl odpadů na celkové produkci Středočeského kraje v letech 2004 - 2010 (v %) 

Vyhodnocení za 

rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady (vč. komunálních odpadů) Komunální odpady 

2004 100% 3,17% 96,83% 9,06% 

2005 100% 5,71% 94,29% 25,32% 

2006 100% 6,78% 93,22% 16,47% 

2007 100% 8,99% 91,01% 12,59% 

2008 100% 7,38% 92,63% 12,34% 

2009 100% 9,51% 90,49% 13,60% 

2010 100% 5,76% 94,24% 15,89% 

Zdroj: [24] 

Nejvíce se tedy na celkové produkci odpadů ve Středočeském kraji v období 

let 2004-2010 podílí kategorie ostatních odpadů s podílem kolem 90%. U 

subkategorie komunální odpady lze sledovat rostoucí podíl na celkové produkci 

odpadů. Nejméně se na celkové produkci odpadů v kraji podílejí nebezpečné odpady 

s podílem necelých 6% v roce 2010.  

Z údajů o celkové produkci odpadů na území kraje však může být složité 

porovnat produkci odpadů mezi jednotlivými obcemi či okresy, ale i mezi jednotlivými 

kraji na území ČR. Je to způsobeno především počtem obyvatel v obci či okresu, a 

proto se sleduje i produkce odpadů přepočtená na obyvatele v kg odpadu za rok. 
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Údaje o produkci odpadů na obyvatele v letech 2004–2010 jsou uvedeny 

v následující tabulce (Tab. 3.4).  

 Tab. 3.4: Produkce odpadů na obyvatele ve Středočeském kraji  v letech 2004 – 2010 (v kg/obyv/rok) 

Vyhodnocení 

za rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady  

Ostatní odpady Komunální odpady 

2004 4 396,58 139,32 3 859,02 398,24 

2005 2 038,61 116,45 1 405,92 516,24 

2006 2 438,40 165,44 1 871,35 401,61 

2007 3 173,32 285,37 2 488,51 399,46 

2008 3 174,33 234,14 2 548,88 391,66 

2009 2 842,17 270,26 2 185,32 386,59 

2010 2 812,68 161,97 2 203,73 446,98 

Zdroj: [24] 

Hodnoty uvedené v tabulce výše (Tab. 3.4) říkají, že v roce 2010 vyprodukoval 

jeden obyvatel kraje téměř 3 tuny odpadu, z čehož přibližně 162 kg bylo 

nebezpečného odpadu a zbylých přibližně 2 561 kg bylo ostatního odpadu (z toho 

přibližně 447 kg komunálního odpadu). I přesto, že se produkce všech odpadů na 

obyvatele v kraji snižuje, produkce nebezpečných a komunálních odpadů (s pár 

výjimkami) spíše rostě.  

Dalším sledovaným indikátorem ve Středočeském kraji je podíl materiálově 

využitelných odpadů, jehož vývoj v letech 2004–2010 je možné sledovat v následující 

tabulce (Tab. 3.5). 

 Tab. 3-5: Podíl materiálově využitelných odpadů ve Středočeském kraji v letech 2004 – 2010 (v %) 

Vyhodnocení 

za rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady (vč. komunálních odpadů) Komunální odpady 

2004 77,65% 64,45% 78,08% 10,81% 

2005 112,26% 90,02% 113,61% 10,96% 

2006 129,15% 80,53% 132,69% 33,08% 

2007 131,16% 52,18% 138,96% 14,65% 

2008 126,33% 71,75% 130,66% 17,79% 

2009 104,40% 54,99% 109,19% 32,31% 

2010 111,16% 86,67% 112,65% 39,65% 

Zdroj: [24] 

Ve výše uvedené tabulce jsou často uvedeny podíly přesahující 100%, což je 

způsobeno tím, že ve Středočeském kraji se materiálově využívají nejen odpady 

vyprodukované v kraji, ale i odpady vyprodukované v hlavním městě Praze. Lze říci, 

že podíl materiálově využitelných odpadů ve Středočeském kraji na celkové produkci 

odpadů v kraji se stále zvyšuje a např. nebezpečné odpady zde byly v roce 2010 

zastoupeny podílem přesahujícím 86%. Pro přehlednost je zde ještě uveden 
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následující graf (Obr. 3.2), z něhož je zřetelně pozorovatelný tento zvyšující se trend 

materiálové využitelnosti odpadů v kraji.  

Obr. 3.2: Podíl materiálově využitelných odpadů ve Středočeském kraji v letech 2004 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: [24] 

Jak lze tedy vidět z výše uvedeného grafu, i přes menší výkyvy dochází ve 

Středočeském kraji k růstu materiálového využívání odpadů a tento růst je 

nejznatelnější především u podílu materiálově využitelného komunálního odpadu 

v kraji. 

Následující tabulka (Tab. 3.6) ukazuje vývoj podílu energeticky využitelných 

odpadů. Z tabulky je pak znatelné, že ve Středočeském kraji zatím dochází 

k energetickému využití odpadů ve velmi malém množství.  

Tab. 3.6: Podíl energeticky využitelných odpadů ve Středočeském kraji v letech 2004 – 2010 (v %) 

Vyhodnocení 

za rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady (vč. komunálních odpadů) Komunální odpad 

2004 0,42% 0,72% 0,41% 0,06% 

2005 0,20% 0,65% 0,17% 0,03% 

2006 0,66% 2,6% 0,52% 0,03% 

2007 0,65% 0,33% 0,68% 0,04% 

2008 0,81% 0,74% 0,82% 1,09% 

2009 0,91% 1,71% 0,82% 0,59% 

2010 0,72% 2,51% 0,61% 0,83% 

Zdroj: [24]
 

Další možností odstraňování odpadů je pak buď spalování odpadu nebo jeho 

ukládání na skládky. Stejně jako se ve Středočeském kraji málo využívá 

energetického využití odpadů, je zde i velmi malý podíl odstraňování odpadů 

spalováním, což je dobře vidět v následující tabulce (Tab. 3-7). 
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Tab. 3.7: Podíl odpadů odstraněných spalováním ve Středočeském kraji v letech 2004 – 2010 (v %) 

Vyhodnocení za 

rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady (vč. komunálních odpadů) Komunální odpad 

2004 0,27% 7,63% 0,03% 0,11% 

2005 0,33% 5,35% 0,03% 0,06% 

2006 0,29% 3,79% 0,03% 0,08% 

2007 0,23% 2,14% 0,04% 0,16% 

2008 0,16% 1,94% 0,02% 0,03% 

2009 0,13% 1,26% 0,01% 0,03% 

2010 0,77% 2,29% 0,68% 0,04% 

Zdroj: [24] 

Jak je patrné z výše uvedené tabulky, nejvíce se spalováním odstraňuje 

nebezpečný odpad, kdy ale od roku 2004 až do roku 2009 docházelo ke snižování už 

jeho tak nízkého podílu. Tento snižující se trend byl následujícího roku, tedy roku 

2010, změněn a došlo tedy k mírnému zvýšení tohoto podílu. Přehledně pak tento 

trend zobrazuje následující graf (Obr. 3.3). Z grafu je pak zřetelné spalování 

převážně nebezpečného odpadu, kdy ostatní odpad je zde téměř na nulových 

hodnotách. Dobře je zde viditelný nárůst podílu tohoto ostatního odpadu včetně 

odpadu komunálního odstraněného spalováním právě v roce 2010, kdy se sice 

spalovalo méně nebezpečného odpadu, ale začalo se spalovat více odpadu 

komunálního. 

Obr. 3.3: Podíl odpadů odstraněných spalováním ve Středočeském kraji v letech 2004 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: [24] 

Nejvíce se ve Středočeském kraji využívá k odstraňování odpadů možnost 

jeho ukládání na skládky. Podíl odpadů odstraněných skládkováním ve 

Středočeském kraji je možné sledovat v následující tabulce (Tab. 3.8). Hodnoty 

přesahující 100% jsou zde způsobeny polohou Středočeského kraje, respektive tím, 

že Hlavní město Praha se nachází v centru Středočeského kraje. Praha totiž nemá 

kam vyvážet odpad, a ten je tedy z Prahy vyvážen na území Středočeského kraje. 

Tímto tedy dochází k tomu, že ve Středočeském kraji se na skládkách a jiných 
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zařízení ukládá větší množství odpadů, než je v kraji vyprodukováno. S touto 

skutečností souvisí nejen indikátor podílu odpadů odstraněných skládkováním, ale i 

další indikátory sledované v kraji.  

Tab. 3.8: Podíl odpadů odstraněných skládkováním na území Středočeského kraje vzhledem k produkci Středočeského 
kraje v letech 2004 - 2010 (v %) 

Vyhodnocení 

za rok 

Všechny 

odpady 

Nebezpečné 

odpady 

Ostatní odpady 

Ostatní odpady (vč. komunálních odpadů) Komunální odpady 

2004 25,02% 3,16% 25,74% 102,31% 

2005 45,30% 2,72% 47,88% 61,86% 

2006 33,26% 3,65% 35,42% 160,59% 

2007 26,03% 2,61% 28,35% 118,62% 

2008 27,12% 3,58% 28,99% 132,35% 

2009 30,59% 2,57% 33,54% 138,07% 

2010 27,42% 3,50% 28,88% 109,43% 

Zdroj: [24] 

Jak lze vidět z níže uvedeného grafu (Obr. 3.4), došlo roku 2006 k výraznému 

zvýšení podílu komunálního odpadu na skládkách, který se pak hned následující rok 

zase snížil a po opětovném mírném zvyšování roku 2010 opět klesl. Tento graf tedy 

přehledně zobrazuje kolísavý trend podílu komunálního odpadu odstraněného 

skládkováním na území kraje. Jsou zde dále zřetelné velmi nízké hodnoty podílu 

nebezpečných odpadů ukládaných na skládky. 

Obr. 3.4: Podíl odpadů odstraněných skládkováním na území Středočeského kraje vzhledem k produkci Středočeského 
kraje v letech 2004 – 2010 (v %) 

 

Zdroj: [23] 

Předchozí text se zabýval vývojem vybraných základních indikátorů 

sledovaných Středočeským krajem v letech 2004–2010. Další text bude již věnován 

Vyhodnocení plnění POH Středočeského kraje za rok 2010. 

Aby bylo možné ucelené vyhodnocení plnění (resp. jednotlivých cílů 

uvedených v podkapitole 3.1.2) POH Středočeského kraje byly použity i doplňkové a 

specifické indikátory. Jejich konkrétní hodnoty zde z důvodu velkého množství 
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dalších dat nebudou uváděny. Pro hodnocení plnění cílů se používá 5-ti stupňová 

klasifikace, podle níž je cíl buď splněn, plněn bez výhrad, plněn s výhradami, není 

plněn, nebo není hodnocen.  

Následující tabulka (Tab. 3.9) shrnuje v závislosti na vyhodnocených 

indikátorech plnění 16 strategických cílů stanovených v závazné části POH 

Středočeského kraje. 

Tab. 3.9: Plnění cílů POH Středočeského kraje v roce 2010 

Název skupiny cílů 
Počet 

cílů 

Cíl 

splněn 

Cíl plněn 

bez 

výhrad 

Cíl plněn s 

výhradami 

Cíl není 

plněn 

Plnění nebylo 

posuzováno 

Obecné cíle 6 - 5 - - - 

In
d

ik
o

v
a
n

é
 

c
íl
e

 

Komunální a biologicky rozložitelné odpady 4 2 1 - 1 - 

Nebezpečné odpady 3 1 1 - 1 - 

Ostatní odpady 2 - 2 - - - 

Skládkování 1 1 - - - - 

Celkem 16 4 9 - 2 1 

Zdroj: [24] 

Jak ukazuje výše uvedená tabulka, z celkového množství 16 cílů se podařilo 

Středočeskému kraji splnit 4 cíle a k tomu dalších 9 cílů se daří plnit bez výhrad. 

Bohužel se 2 cíle plnit nedaří a zbývající jeden cíl nebyl za rok 2010 hodnocen. 

Grafy vývoje indikovaných cílů, jež byly za rok 2010 splněny nebo jsou plněny 

bez výhrad, jsou uvedeny v příloze (viz. Příloha 7).  

Vhodné je zde ještě zmínit skutečnost, že v minulých letech bylo problémem 

splnění cíle na snižování podílu nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém 

množství produkovaných odpadů ze zdravotnictví. V roce 2010 se ale podařilo tento 

vytýčený cíl splnit. Zkušenosti z praxe ale ukazují, že ovlivnit snižování 

nebezpečných odpadů ze zdravotnictví je velice problematické, jelikož samotná 

produkce nebezpečných odpadů je daná hygienickými předpisy, lékařskými předpisy 

a povahou lékařských úkonů. Takovéto nebezpečné odpady se pak tedy odstraňují  

výhradně ve spalovnách nebezpečných odpadů. 

Ze sledovaných cílů, se zatím nedaří Středočeskému kraji plnit následující 2 

cíle, a to: 

 cíl J, kdy by se na území kraje měl postupně snižovat podíl sládkovaných 

komunálních bioodpadů (BRKO), a 

 cíl M, v rámci něhož by mělo dojít k úplnému odstranění nebo dekontaminaci 

zařízení a odpadů s obsahem PCB na území kraje. 
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Pro přehlednost jsou zde uvedeny grafy vývoje indikátorů u zmíněných cílů J a 

M, které se nedaří plnit (viz. Obr. 3.5 a Obr. 3.6). 

Obr. 3.5: Neplnění cíle J – Podíl BRKO ukládaného na skládky (v tis. t. BRKO/rok) 

 

Zdroj: [24] 

Výše uvedený graf (Obr. 3.5) zobrazuje převážně rostoucí trend podílu BRKO 

ukládaného na skládky oproti stanovenému cíly, jež je v grafu zobrazen zelenou 

barvou. Je zde tedy zřetelné, že i přesto, že roku 2009 i 2010 došlo již k mírnému 

poklesu tohoto podílu, stále tento podíl o více jak 50% převyšuje cílovou hodnotu. 

Na neplnění indikátoru postupného snižování skládkování BRKO 

vycházejícího ze směrnice EU začínají v současné době reagovat odpadářské 

společnosti (zejména vlastníci zařízení/skládek) tím,  že realizují zařízení na 

navýšení separace a využití BRKO, zařízení na úpravu odpadů (kterým dochází k 

mechanicko biologické úpravě odpadů MBÚ), zvyšují výstavbu kompostáren, či 

zvažují vybudování zařízení na energetické využití odpadů. 

Dalším zmíněným cílem, který není plněn, je v roce 2010 cíl na úplné 

odstranění nebo dekontaminaci zařízení u odpadů s obsahem PCB na území kraje. 

Řešení tohoto cíle není v moci kraje, protože záleží pouze na tom, kdy dojde 

k likvidaci dosluhujících zařízení s obsahem PCB (zejména transformátorů) 

samotnými původci odpadů.  
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Obr. 3.6: Neplnění cíle M – Celková produkce odpadů s obsahem PCB (v t/rok) 

 

Zdroj: [24] 

Výše uvedený graf  (Obr. 3.6) zobrazuje velmi kolísavý trend celkové 

produkce odpadů s obsahem PCB ve Středočeském kraji, kdy cílovou hodnotou byla 

nulová produkce tohoto typu odpadů. Roku 2010 byla však tato produkce téměř 

čtyřnásobně vyšší než v roce předchozím. 

Vyhodnocení plnění POH kraje za daný rok zasílá Středočeský kraj, obdobně 

jako i ostatní kraje, na MŽP vždy k 15. listopadu následujícího roku. Současně s ním 

kraj zasílá i zprávu o tom, které oblasti odpadového hospodářství jsou 

bezproblémové a které problémy v odpadovém hospodářství kraj není schopen sám 

řešit. V současném období Středočeský kraj podporuje rozvoj infrastruktury a 

technického vybavení území systémem grantů, a to např. na předrealizační přípravu 

staveb na zpracování bioodpadů, na rozšíření stávajícího systému sběrných nádob 

na využitelné složky KO (a to včetně nápojových kartónů a BRKO), a dále na 

rozšíření a dovybavení sběrných dvorů jednotlivých měst a obcí.  

MŽP na základě došlých vyhodnocení (zpráv) krajských POH provede analýzu 

a vyhodnotí POH ČR, na základě kterého stanoví priority pro odpadové hospodářství 

v ČR. Toto má úzkou vazbu na dotační politiku MŽP, které jako správce SFŽP 

vyhlašuje výzvy pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. 

MŽP se snaží problémy v odpadovém hospodářství řešit podporou projektů, 

které největší měrou řeší problematickou oblast v odpadovém hospodářství. Podpora 

projektů v praxi znamená, že jsou vyhlášena konkrétní zadání, je stanovena co 

největší alokace a je stanoven okruh příjemců. Výzvy mohou být vyhlášeny i 

několikrát ročně. 

Jak již bylo uvedeno, největším problémem v odpadovém hospodářství 

Středočeského kraje je postupné snižování skládkování BRKO.  

0 

10 

20 

30 

40 

50 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 Cíl 2010 

34 32 

9 

17,3 

10,6 

41,9 

0 



43 
 

Problematiku v odpadech v současné době prioritně řeší  MŽP a to způsobem, 

kdy prostřednictvím SFŽP bude v roce 2012  podporovat zejména následující typy 

projektů, a to projekty v rámci regionálního systému pro mechanickou a biologickou 

úpravu komunálního odpadu a  projekty v rámci zařízení na energetické využití 

komunálního odpadu.  

Nadále se pak budou ještě podporovat projekty z oblasti systémů pro svoz a 

separaci odpadů a bioodpadů, tzn. projekty sběrných dvorů a skladů komunálního 

odpadu, systémů pro separaci nebezpečných složek komunálních odpadů a 

zdravotnických odpadů. Dále se pak bude jednat o projekty zařízení na využívání 

odpadů, a to zejména na třídění a recyklaci. Zde se bude jednat především o třídičky 

odpadů i s navazujícími technologiemi, úpravny odpadů (jako např. autogramů, 

pneumatik, elektroodpadů, stavebních odpadů, atd.), zařízení pro energetické využití 

zdravotnických odpadů, kompostárny a bioplynové stanice pro zpracování 

bioodpadů, zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady, jako jsou např. 

autoklávy, separátory, homogenizéry, termická desorpce, reaktory, či biodegradační 

zařízení.  

Z celkového počtu podpořených projektů ve Středočeském kraji  v rámci 

prioritní osy 4.1. OPŽP bylo v roce 2009 podpořeno celkem 41 projektů, z čehož 12 

projektů (tj. 29 %) bylo zaměřených na problematiku biologicky rozložitelných 

odpadů. V roce 2010 pak bylo podpořeno dalších 46 projektů, z čehož 20 projektů (tj. 

43 %) bylo opět zaměřených na problematiku biologicky rozložitelných odpadů. A 

nakonec, v roce 2011 bylo podpořeno ještě 31 projektů, z nichž 28 projektů (tj. 90%) 

bylo zaměřených na problematiku biologicky rozložitelných odpadů. Na této 

jednoduché statistice je deklarováno, že i přes vzrůstající problémy v oblasti 

nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a snižováním jejich ukládání na skládky, 

je každoročně více podporovaných projektů zaměřených na výše uvedenou oblast. 

Přestože nejvíce podpořených projektů s problematikou BRKO bylo v roce 

2011 (tyto projekty ještě nejsou ukončené, některé jsou pouze ve fázi výstavby), 

budou zde uvedeny projekty již ukončené, tj. projekty z let 2009 a 2010. 

 



44 
 

4 Hodnocení financovaných projektů 

Hodnocení projektů v oblasti životního prostředí je velmi problematické. Nelze 

totiž ve většině případů vyčíslit ekonomický přínos, zato se očekává nepřímý 

prospěch, jako například lepší služby, spokojenost nebo lepší životní podmínky 

obyvatelstva, či zlepšení nakládání s odpady.  V životním prostředí při zkvalitnění 

nakládání s odpady jdou spíše porovnat náklady ku prospěchu, jelikož vyčíslení 

zlepšení služby, zlepšení životního prostředí  a zlepšení nakládání s odpady je 

nekvantifikovatelné. 

Pro hodnocení financovaných projektů byl z důvodu velkého množství projektů 

zúžen výběr pouze na projekty zaměřené na problematiku nakládání s biologicky 

rozložitelnými odpady a dále na projekty zaměřené na problematiku separovaného 

sběru odpadů. Z těchto dvou skupin projektů byly vždy vybrány projekty, o nichž by 

se dalo říci, že zastupují danou skupinu. 

Nakládání s biologickými odpady není ničím novým. Bioodpad se zpracovával 

zažitými a běžnými způsoby zcela automaticky dle potřeby, takže vlastně vznikal 

pocit, že tento odpad vůbec nevzniká. Většinou ale jde o zpracování zeleného 

odpadu, což jsou vlastně zbytky zeleně ze zahrad, zbytky zemědělských plodin, 

apod. Biologicky rozložitelný odpad je v podstatě každý odpad, který je schopen 

rozkladu mikroorganismy za přístupu vzduchu (tzv. aerobní rozklad), nebo bez 

přístupu vzduchu (tzv. anaerobní rozklad).  

Bioodpady, nebo také tzv. kompostovatelné odpady, je možné rozdělit na dvě 

hlavní skupiny, a to na skupinu biologicky rozložitelných odpadů (BRO) a na skupinu 

biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO). Do skupiny BRO se řadí 

všechny kompostovatelné odpady ze zemědělství, zahradnictví, myslivosti a 

rybářství, odpady z čištění odpadních vod, či z výroby a zpracování potravin, atd. Do 

skupiny BRKO se pak řadí odpady z domácností a odpady ze živností či úřadu, apod. 

Mezi tyto odpady patří separovaný odpad ze zahrad, dále odpady z veřejné zeleně a 

tržišť, odpady z kuchyní a stravoven [26]. 

Dle původu a složení můžeme BRKO rozdělit na dvě hlavní skupiny, a to na 

odpad ze zeleně a odpad z domácností. Za odpad ze zeleně je považován odpad 

rostlinného původu z údržby sadů a parků, sídlištní a uliční zeleně, travnatých hřišť, 

ze zahrad i hřbitovů. Významným odpadem, co do množství, je především tráva a 
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sezónně se vyskytující listí. Odlišným odpadem ze zeleně je dřevní odpad vznikající 

např. z průřezů a odstraňování stromů, z probírky dřevin v lesoparcích apod., který je 

nutno před následným zpracováním upravit štěpkováním nebo drcením. Odpad ze 

zeleně dále zahrnuje i odpad z květinových záhonů, kdy se jedná se o odstraněné 

části květin a odpad z odplevelování. Druhou zmíněnou skupinou je odpad 

z domácností, který tvoří zejména zbytky ovoce, kávové a čajové zbytky, zbytky 

pečiva, skořápky vajíček a ořechů, novinový papír, lepenka, papírové kapesníky, 

ubrousky, zvadlé květiny, zemina z květináčů, zbytky vařených jídel, apod. 

Po zpracování rozložitelných bioodpadů, které obsahují rostlinné živiny a 

organickou hmotu, procesem aerobní mikrobiální biochemické přeměny, lze vracet 

tyto látky zpět do přírodního koloběhu jako organické hnojivo. Jedná se o proces 

kompostování, při kterém se využitelný bioodpad přeměňuje na stabilizovaný výstup, 

tzv. kompost, ež je bohatý na humusové látky a živiny. Podíl skutečného množství 

bioodpadů z domácnosti k biologicky rozložitelnému odpadu je cca 20 – 25 %. 

Způsob sběru bioodpadu ve Středočeském kraji není dosud komplexně 

zaveden. Pouze v některých městech je zaveden sběr tzv. donáškovým způsobem 

nebo tzv. odvozným způsobem sběru. V případě donáškového způsobu donáší 

občané odpad do sběrného dvora, např. do velkoobjemového kontejneru, který jim 

obec přistavuje. Jedná se zde spíše o odpad ze zeleně. V případě odvozného 

způsobu sběru jsou pak občanům propůjčeny speciální  nádoby, které jsou jednou za 

2 – 3 týdny od občanů odváženy. V tomto případě se pak jedná spíše o biologicky 

rozložitelný odpad z domácností [26]. 

V současné době se jeví jako velký problém nedostatečné množství zařízení 

na využití odpadů, zejména kompostáren, a dále nedostatečné pokrytí celého území 

Středočeského kraje těmito zařízeními. 

Tato kapitola je proto zaměřena na zodpovězení dvou hlavních otázek, 

kterými je smysluplnost projektu a jeho realizovatelnost. V rámci smysluplnosti 

projektu se hodnotí, zda realizace daného projektu více přináší, než bere. 

Realizovatelnost projektu pak znamená, že je možné navrhnout projekt se 

společensky vysokým efektem, který však investor nemůže ekonomicky unést, a  to 

např. z důvodu vysokých záporných finančních toků. Dále pak budou porovnány 

přínosy a negativa vybraných projektů. 

V příloze (Příloha 8) jsou pak pro přehlednost uvedeny tabulky, jež ukazují 

přehled podpořených projektů z oblasti podpory OPŽP 4. 1 Nakládání s odpady ve 
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Středočeském kraji v roce 2009, 2010 a 2011. V těchto tabulkách jsou pak červeně 

označeny projekty, které byly vybrány pro následné hodnocení. 

4.1 Projekty zaměřené na nakládání s BRKO 

Následující text se bude věnovat hodnocení 4 vybraných projektů ze skupiny 

projektů zaměřených na problematiku nakládání s BRKO. Jedná se konkrétně o 

projekt sběru a svozu BRKO na území města Slaný, projekt sběru a svozu BRKO na 

území města Berouna, projekt centra odpadového hospodářství Radim II – 

Kompostárna, a projekt kompostérů do školských zařízení a vybraných obcí na 

území Středočeského kraje. 

4.1.1 Projekt Sběr a svoz BRKO na území města Slaný 

Cílem projektu sběru a svozu BRKO na území města Slaný je rozšíření 

separovaného sběru o sběr biologicky rozložitelného odpadu. V projektu je 

plánováno rozmístění cca 500 speciálních nádob na svoz a sběr bioodpadu 

v rodinných zástavbách a jejich pravidelný svoz. Tyto data vycházejí z předběžného 

výzkumu zájmu občanů. Projekt předpokládá, že v průběhu sezony (tj. od začátku 

března až do konce listopadu) bude svezeno a následně využito 220 tun odpadu 

[21;26]. 

Občané zapojeni do projektu mohou odpady vkládat do zapůjčených 

speciálních kontejnerů. Speciální kontejnery na bioodpad se od tzv. klasických 

popelnic liší svojí konstrukcí. V kontejneru je speciální víko, zajišťující proudění 

vzduchu do kontejneru a uvnitř spodní části kontejneru je mříž, zajišťující odtok vody. 

Do kontejnerů  mohou občané ukládat pouze vymezené druhy odpadů  a to lití, trávu, 

spadané ovoce, zbytky rostlin, zbytky zeleniny a ovoce, kávovou sedlinu, sáčky čaje. 

Do kontejnerů se nesmí vkládat maso. 

Mimo to se v projektu počítá i se svážením odpadu z údržby zeleně. Tím by 

množství BRKO předávaného k využití mohlo stoupnout na 33% z celkového 

množství komunálního odpadu.  

Rozmístěním těchto kontejnerů a následným provozováním tříděného sběru a 

svozu bude vytříděno cca 220 tun BRKO za rok. Dalších 1000 tun bude svezeno 

v rámci údržby městské zeleně. Biologicky rozložitelný dopad bude odvážen na 

nejbližší zpracovatelské zařízení, kterým je Zařízení na výrobu materiálů na 

rekultivaci ploch dotčených vlivem dobývání DP Rynholec, nacházející se 

v katastrálním území Nové Strašecí [21;26]. 
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Projekt počítá s náklady v celkové výši 8 123 400,- Kč a celkovou schválenou 

podporou ve výši 5 780 970,- Kč [21]. 

Projekt by měl mít následující přínosy, a to výrazné zmenšení objemu 

komunálních odpadů ukládaných na skládky, snížení podílu biologicky rozložitelných 

odpadů ukládaných na skládky, plné využívání svezeného odpadu jako druhotné 

suroviny ve formě kompostu, zvýšení separace komunálního odpadu, umístění 

kontejnerů přímo u občana a v neposlední řadě zvýšení ekologického povědomí 

občanů.  

Naopak negativy projektu může být realizovatelnost projektu pouze ve 

vhodných podmínkách, jako např. v rodinné zástavbě či v menších bytových domech, 

kde je ovšem podmínka zahrady. Dále se může jednat o nevhodnost a neúčelnost 

umístění kompostérů na sídlištích, závislost výsledku sběru na uvědomění občanů, 

kdy při nedodržení skladby odpadů může dojít k znehodnocení celé várky mířící do 

kompostárny. Ke zmíněnému znehodnocení kompostu může dojít např. listím 

ořešáku, velkými větvemi, nebo masem. Dalšími negativy pak může být závislost na 

odběru na jiném zařízení (kompostárně), která musí být navíc plně funkční. Musí být 

také zajištěn pravidelný svoz BRKO. Největším negativem projektu je ale fakt, že se 

jedná o nejdražší způsob sběru tříděného bioodpadu a nelze tím vyřešit nakládání 

s biologickým odpadem pro celé území dané obce. 

4.1.2 Projekt Sběr a svoz BRKO na území města Beroun. 

Tento projekt je velmi podobný předchozímu projektu, a navazuje na již 

proběhlý pilotní projekt, který dále rozšiřuje [21;26]. 

Tento projekt tedy navazuje na již probíhající projekt v městě Beroun, kde byly 

speciální nádoby umístěné jak u rodinných tak i bytových domů. Cílem projektu je 

rozšíření stávající sítě  o 2163 kusů speciálních nádob. Opět se jedná o speciální 

nádoby na bioodpad, a to o objemu 240 l.Tyto nádoby budou rozmístěny v oblastech 

ze zástavbou rodinných a bytových domů. Předpokládá se svoz 2 – 3 x týdně. 

 Dále v rámci tohoto projektu bude pořízeno i jedno svozové vozidlo na BRKO 

o objemu 9 m3, Toto vozidlo bude opatřeno stlačovacím zařízením a záchytnou 

vanou na kapalnou složku. Bude zajišťovat pravidelný svoz biologických odpadů a je 

počítáno, že auto bude vytíženo 5 dnů v týdnu. 

Dále bude pořízen že i svozový mobilní drtič biomasy, který bude využit při 

zpracování odpadu z údržby městské zeleně a k drcení ořezaných větví podél 
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komunikací. Zakoupený drtič by měl usnadnit manipulaci s odpadem z údržby 

zeleně, zejména zmenšením jeho objemu 

Provozem sběru a následného svozu bude využito cca 930 tun BRKO a 1400 

tun z údržby zeleně (zejména z drcení větví) [21;26]. 

Projekt počítá s  náklady v celkové výši 10 059 276,- Kč a celkovou 

schválenou podporou ve výši 6 912 908,- Kč [21]. 

Předpokládané přínosy i negativa projektu se vesměs shodují s předchozím 

projektem. Mezi přínosy tedy patří zmenšení objemu komunálních odpadů 

ukládaných na skládky, snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných 

na skládky, plné využívání svezeného odpadu jako druhotné suroviny ve formě 

kompostu, zvýšení separace komunálního odpadu, umístění kontejnerů přímo u 

občana a zvýšení ekologického povědomí občanů. Navíc je zde ještě předpokládaný 

přínos zmenšení nákladů na provoz separovaného sběru BRKO díky nově 

zakoupeným vozidlům.  

Za negativa projektu lze považovat realizovatelnost projektu pouze ve 

vhodných podmínkách a tudíž např. nevhodnost a neúčelnost realizovatelnosti na 

sídlištích, závislost výsledku sběru na uvědomění občanů, aby nedocházelo ke 

znehodnocení celé várky odpadů do kompostárny nedodržením skladby odpadů, 

závislost projektu na odběru na jiném zařízení či zajištění pravidelného svozu. Opět 

se jedná o nejdražší způsob sběru tříděného bioodpadu, a to i přesto, že náklady 

sběru jsou zde snížené díky koupi svozových prostředků. Ani tímto projektem však 

nelze vyřešit nakládání s biologickým odpadem pro celé území dané obce/města.  

4.1.3 Centrum odpadového hospodářství Radim II – Kompostárna 

Dalším vybraným projektem je projekt centra odpadového hospodářství Radim 

II – Kompostárna, jehož cílem je vybudování centra odpadového hospodářství ve 

stávajícím areálu zařízení na odstraňování odpadů. Součástí tohoto zařízení bude i 

klasická komoditní kompostárna a plocha pro kompostovací kontejnery. Účelem 

zařízení je získání využitelných materiálů, jako je např. organické hnojivo či 

stabilizovaný substrát [21;26]. 

Kompostárna se bude sestávat z kompostovací plochy, plochy pro dozrání 

kompostu z kontejneru, sběrnou jímku, a technologii, kterou je zde myšlen traktor, 

mobilní rotační třídič, mobilní štěpkovač, mobilní drtič, překopávač kompostu,  a 

kolový nakladač. Dále se zde bude nacházet plocha pro kompostovací kontejnery 
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obsahující mimo kompostovacích kontejnerů i biofiltry, technický blok, a technologii, 

kterou je zde myšlen nosič kontejnerů. Ostatní technologie budou totožné 

s technologiemi v kompostárně.  

Zařízení je zaměřeno na zpracování odpadů biologického charakteru formou 

aerobního zpracování, neboli kompostování. Jedná se o zařízení, které zpracovává 

odpady biologicky rozložitelné bez nebezpečných vlastností. Pro správný průběh 

kompostování je zapotřebí správného průběhu kompostovacího procesu, a to 

především zajištěním optimálních podmínek pro existenci a činnost mikroorganismů. 

Při kompostování se dále sleduje kvalita kompostu, kdy výstupní hodnoty kompostu 

jsou udávané dle CS norem. Množství zpracovaného odpadu je cca 25.000 tun/rok a  

množství vyprodukovaného kompostu  pak cca 13.000 tun/rok [21;26]. 

Projekt počítá s náklady v celkové výši 18 614 042,- Kč a celkovou schválenou 

podporou ve výši 12 379 000,- Kč [21]. 

Projekt předpokládá následující přínosy, a to zejména ve využívání 

biologických odpadů zařízením, kdy se jeho provozem bude získávat využitelný 

materiál ve formě kompostu. Při spojení se svozem biologicky rozložitelného odpadu 

by mělo současně dojít ke snížení objemu komunálních odpadů ukládaných na 

skládky a také snížení podílu biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na 

skládky.  Tento projekt také zcela zapadá do systému nakládání s komunálními 

odpady.  

Mezi negativa projektu se řadí především finanční náročnost výstavby 

kompostárny, dále závislost na vstupních surovinách, kdy nelze při sběru a svozu 

biologicky rozložitelného komunálního odpadu ovlivnit skladbu vstupních surovin. 

Dále se jedná o závislost na odběru výstupního materiálu, kterým je zde kompost. To 

bývá ovlivněno trhem, neboli poptávkou po kompostu. Při určitých povětrnostních 

podmínkách může docházet k silnému zápachu v okolí kompostárny. V případě, že 

výstupní surovina / kompost nevyhovuje předepsaným normám, je třeba ji zneškodnit 

jako odpad, čímž dochází k jejímu opětovnému uložení na skládce. Je zde nezbytné 

nutně dodržovat technologické procesy.  

4.1.4 Nákup a rozmístění plastových kompostérů do školských zařízení (ZŠ) 

na území Středočeského kraje 

Projekt umístění kompostérů do školských zařízení a vybraných obcí na území 

Středočeského kraje se zaměřuje na zavedení systému odděleného shromažďování 
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bioodpadů, zejména BRKO tak, aby bylo možné je nadále zpracovávat na 

odpovídajícím zařízení a následně využít. Tyto odpady budou materiálově využívány 

k výrobě kompostu, který bude zpětně používán k hnojení zemědělské půdy na 

školských políčkách (tj. školských zařízeních), občany na jejich zemědělsky 

obhospodařovaných políčkách, případně bude kompost využit k údržbě a obnově 

zeleně u jednotlivých školských zařízeních a na zahradách u rodinných domů [21;26]. 

Projekt je tedy zaměřen na  podporu kompostování odpadů vznikajících při 

školní výuce a údržbě zelených ploch v areálech školských zařízeních, jejichž 

zřizovatelem je obec (tj. základní a mateřské školy) a kraj (tj. zvláštní školy, střední 

školy a odborná učiliště). Dále na snížení množství biologicky rozložitelného 

komunálního odpadu ve vybrané  obci  instalací biokompostéru přímo u malých 

producentů, tzn. v rodinných domcích majících zahradu. A také na využití druhotných 

surovin, kdy musí být kompostéry vyrobeny z recyklovaného plastu. 

Realizace projektu pak spočívá v nákupu a distribuci  plastových kompostérů, 

které jsou nabízeny na našem trhu domácími výrobci. Jedná se o pořízení celkem 

2.000 ks nádob a jejich následný rozvoz a předání formou zapůjčení subjektům, jako 

jsou  školská zařízení ve Středočeském kraji, kteří kladně reagovali na provedený 

průzkum zájmu, a vybraným obcím, které nemají vyřešen sběr a následné využití 

biologicky rozložitelného odpadu. Jedná se o 1 - 2 obce, jež byly vybrané na základě 

dosavadních výsledků třídění komunálních odpadů [21;26]. 

Součástí projektu je i zhotovení textové příručky o správném kompostování 

včetně informačních letáků. 

Projekt počítá s náklady v celkové výši 4 951 200,- Kč a celkovou schválenou 

podporou ve výši 4 453 080,- Kč [21]. 

Realizace tohoto projektu by měla přinést velké množství výhod. Těmito 

přínosy může být separace bioodpadu a náhrada primárních surovin odpadem, 

snížení podílu biologicky rozložitelného odpadu v komunálním odpadu, či snížení 

nákladů na svoz separovaných odpadů. Dále jde o dovybavení systému odděleného 

shromažďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu ve všech školských 

zařízeních na území Středočeského kraje, kdy by mělo dojít k vytvoření technických 

podmínek pro biologické zpracování vzniklých bioodpadů procesem kompostování u 

malých producentů, kterými jsou zde občané vybraných obcí. Mělo by dojít 

k využívání recyklovaných plastů a dále k využívání kompostu k hnojení zemědělské 

půdy na školských políčkách, či občany na jejich zemědělsky obhospodařovaných 
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políčkách, případě k přihnojení zeleně na jejich zahradách. Realizace tohoto projektu 

by měla vést ke stoprocentnímu materiálovému využití bioodpadu, kdy by vlastně 

došlo k jeho navrácení do půdy ve formě kompostu, což je důležité pro udržení 

kvality půdy. Tento projekt by dále měl přispět ke zvýšení ekologického povědomí 

dětí, mládeže a občanů. Jedná se o nejlevnější a nejjednodušší způsob zpracování 

bioodpadu, kdy jsou zde vynaloženy náklady pouze na zakoupení kompostérů a 

odpadají tedy náklady na svoz, provoz kompostárny či zajištění prodeje kompostu. 

Takovýto typ projektu může komplexně vyřešit nakládání s biologicky rozložitelným 

komunálním odpadem v malých obcích.  

Už jen z výčtu možných přínosů projektu lze odhadnout, že tento typ projektu 

bude mít velmi málo negativ. Těmito negativy je pak opět realizovatelnost projektu 

pouze v omezených podmínkách, a to zejména u rodinných domů se zahradou, a 

dále dobrovolnost zapojení občanů. Takovýto typ projektu však není řešením pro 

větší obce a města. 

4.1.5 Vyhodnocení vybraných projektů skupiny projektů na nakládání s BRKO 

Výběr projektů se zaměřil na současnou situaci v odpadovém hospodářství a 

to konkrétně na oblast nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem ve 

Středočeském kraji. Byly vybrány zástupci nejvíce podporovaných typů projektů 

Těmito typy projektů, ze kterých byl proveden výběr, jsou zejména:  

 projekty na nákup malých kompostérů, 

 projekty zajišťující sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů v obci, a 

 projekty výstavby kompostáren a jejich technologie. 

Všechny zkoumané projekty mají jedno společné, a to, že podporují  snižování 

podílu biologicky rozložitelného komunálního odpadu ukládaných na skládkách. 

Všechny tyto projekty jsou ale vysoce nákladové. Nákup kompostérů, speciálních 

kontejnerů, či svozových prostředků, je tak finančně nákladný, že si to obec ze svých 

prostředků nemůže dovolit. Ani výstavba kompostárny není finančně rentabilní, a 

města, obce a ani soukromé podnikatelské subjekty nejsou kompostárny bez finanční 

podpory schopny postavit. Proto je dotační podpora SFŽP významným a 

nepostradatelným nástrojem pro odpadové hospodářství, a v tomto případě přímo 

ovlivňuje nakládání s BRKO. 
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Nutno ovšem poznamenat, že vybrané projekty jsou z roku 2010, a 

problematiku nakládání s BRKO a snižování ukládání biologicky  rozložitelných 

odpadů na skládce řeší pouze okrajově.  

Výše uvedené projekty lze použít pouze ve vybraných přesně specifikovaných 

oblastech a nepokryjí ani celé území většího města, či obce.  Plnění cíle POH 

Středočeského kraje se musí řešit komplexně a kompostárny a s ním spojený svoz a 

sběr BRO  budou pouze součástí toho komplexního řešení. 

Následující tabulka (Tab. 4.1) ukazuje pro porovnání přínosy a negativa 

vybraných projektů zaměřených na nakládání s BRKO. 

Tab. 4.1: Přínosy a negativa vybraných projektů zaměřených na nakládání s BRKO 
Projekt Přínosy Negativa 

Sběr a svoz 
BRKO na 
území města 
Slaný 

 výrazné zmenšení objemu komunálního odpadu 
ukládaného na skládky 

 snížení podílu BRO ukládaných na skládky 

 plné využití svezeného odpadu jako druhotné suroviny 
(kompost) 

 zvýšení separace komunálního odpadu 

 kontejnery jsou umístěné přímo u občana 

 zvýšení ekologického povědomí občanů 

 lze realizovat pouze ve vhodných podmínkách – 
v rodinné zástavbě, max. v menších bytových domech 
se zahradou 

 je nevhodné a neúčelné umístit na sídliště 

 výsledek sběru je zcela závislý na uvědomění občanů – 
při nedodržení skladby odpadů může dojít ke 
znehodnocení celé várky do kompostárny 

 projekt je závislý na odběru na jiném zařízení 
(kompostárna 

 projekt je závislý na fungující kompostárně – na odbytu 
kompostu, resp. rekultivačních materiálů 

 zajištění pravidelného svozu 

 nejdražší způsob sběru tříděného bioodpadu 

 nelze tím vyřešit nakládání s biologickým odpadem pro 
celé území dané obce 

Sběr a svoz 
BRKO na 
území města 
Beroun 

 výrazné zmenšení objemu komunálního odpadu 
ukládaného na skládky 

 snížení podílu BRO ukládaných na skládky 

 plné využití svezeného odpadu jako druhotné suroviny 
(kompost) 

 zvýšení separace komunálního odpadu 

 kontejnery jsou umístěné přímo u občana 

 zakoupená vozidla zmenší náklady na provoz 
separovaného sběru BRKO 

 zvýšení ekologického povědomí občanů 

 lze realizovat pouze ve vhodných podmínkách – 
v rodinné zástavbě, max. v menších bytových domech 
se zahradou 

 je nevhodné a neúčelné umístit na sídliště 

 výsledek sběru je zcela závislý na uvědomění občanů – 
při nedodržení skladby odpadů může dojít ke 
znehodnocení celé várky do kompostárny 

 projekt je závislý na odběru na jiném zařízení 
(kompostárna 

 zajištění pravidelného svozu 

 nejdražší způsob sběru tříděného bioodpadu 

 nelze tím vyřešit nakládání s biologickým odpadem pro 
celé území dané obce 

Centrum 
odpadového 
hospodářství 
Radim II – 
Kompostárna 

 zařízení, které využívá biologické odpady 

 provozem se získá využitelný materiál (kompost) 

 při spojení se svozem BRKO se současně sníží objem 
komunálních odpadů ukládaných na skládky, snížení podílu 
biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládky 

 zcela zapadá do systému nakládání s komunálním 
odpadem  

 výstavba kompostárny je velice finančně náročná 

 závislost na vstupních surovinách (BRKO - při sběru a 
svozu nelze ovlivnit skladbu vstupních surovin) 

 závislost na odběru výstupního materiálu (odběr 
kompostu) – ovlivnění trhem (poptávka) 

 při určitých povětrnostních podmínkách dochází 
k zápachu 

 pokud výstupní surovina (kompost) nevyhovuje normám, 
musí se zneškodnit jako odpad (opětovně na skládce) 

 nezbytně je nutné dodržovat technologické postupy 

Kompostéry 
do školských 
zařízení a 
vybraných 
obcí na území 
Středočeského 
kraje 

 separace bioodpadu a náhrada primárních surovin 
odpadem 

 snížení podílu BRO v komunálním odpadu 

 dovybavení systému odděleného shromažďování BRKO ve 
všech školských zařízení na území Středočeského kraje 

 využití recyklovaných plastů 

 využití kompostu na hnojení zemědělské půdy na školských 
políčkách, občany na jejich zemědělsky 
obhospodařovaných políčkách, případně na přihnojení 
zeleně na jejich zahradách 

 zvýšení ekologického povědomí dětí, mládeže a občanů 

 snížení nákladů na svoz separovaných odpadů 

 100% materiálové využití – navrácení bioodpadu ve formě 
kompostu do půdy 

 nejlevnější a nejjednodušší zpracování bioodpadu, pouze 
náklady na kompostér 

 může komplexně vyřešit nakládání s BRKO v malých 
obcích 

 lze použít pouze v omezených podmínkách, u rodinných 
domů se zahradou 

 dobrovolnost zapojení občanů 

 není řešením pro větší obce a města 

Zdroj: [23] 
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Vybrané projekty byly spolufinancovány z evropských fondů, konkrétně 

z Fondu soudržnosti, kdy maximální výše podpory může být ve výši 85 % celkových 

uznatelných nákladů projektu. Zbylé uznatelné náklady, které nebudou pokryty touto 

částkou, mohou být navíc ještě spolufinancovány i z národních zdrojů. Následující 

tabulka (Tab. 4.2) pak ukazuje nejen výši celkových nákladů projektu a schválené 

podpory, ale i výši celkových uznatelných nákladů, ze kterých se odvíjí výše 

poskytnuté podpory z evropských fondů.  

Tab. 4.2: Celková výše nákladů a schválené podpory hodnocených projektů na nakládání s BRKO (v Kč) 

 Sběr a svoz BRKO na 
území města Slaný 

Sběr a svoz BRKO na 
území města Beroun 

Centrum 
odpadového 

hospodářství Radim 
II - Kompostárna 

Nákup a rozmístění 
plastových kompostérů ve 

školských zařízeních na 
území Středočeského kraje 

Celkové náklady 
projektu 

8 123 400 10 059 276 18 614 042 4 951 200 

Celkové uznatelné 
náklady projektu 

6 423 300 7 681 009 15 496 954 4 951 200 

Celková výše 
podpory 

90% 5 780 970  90% 6 912 908 80% 12 379 000 90% 4 456 080 

Celková vyplacená 
částka po skončení 

realizace 

5 780 970 6 912 908 12 295 108 0 

Stav projektu financování ukončeno realizace ukončena v realizaci schválen k financování 

Zdroj: [18] 

Z výše uvedené tabulky je možné vidět mimo jiné i stav projektu, kdy se každý 

projekt nyní nachází v jiné fázi realizace. U projektu sběru a svozu BRKO ve Slaném 

je financování projektu již ukončeno, a proto celková vyplacená částka podpory se 

shoduje s celkovou schválenou výší podpory ve výši 90% celkových uznatelných 

nákladů projektu. V případě projektu sběru a svozu BRKO v Berouně je realizace 

projektu již ukončena a i zde již došlo k proplacení celé výše schválené podpory, 

která byla opět ve výši 90% celkových uznatelných nákladů. Projekt centra 

odpadového hospodářství Radim II – Kompostárna je v současné době ještě stále 

v realizaci, a z toho důvodu ještě nedošlo k plnému proplacení celkové výše podpory, 

jež byla schválena v tomto případě jen ve výši 80% celkových uznatelných nákladů. 

Poslední z hodnocených projektů, tj. projekt umístění kompostérů do školských 

zařízení ve Středočeském kraji, je teprve schválen k financování, a tak tedy ještě 

nedošlo k žádnému proplacení z objemu schválené podpory. Ta byla v tomto případě 

opět schválena ve výši 90% celkových uznatelných nákladů. 

Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, komplexní řešení při snižování 

ukládání BRKO na skládkách je spatřováno ve vypsání výzev na rok 2012, kdy by 

mělo dojít k podpoře projektů typu regionálního systému pro mechanickou a 

biologickou úpravu komunálního odpadu, a zejména pak projekty typu zařízení na 

energetické využití komunálního odpadu. 
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V současnosti jsou předloženy 4 projekty ze Středočeského kraje pro podporu 

na mechanickou a biologickou úpravu komunálního odpadu (MBÚ), ale tyto projekty 

jsou stále ve fázi schvalovacího procesu na SFŽP.  

 Středočeský kraj si je ale vědom vážnosti situace a v současnosti pracuje na 

projektu s názvem „Integrovaný systém nakládání s komunálním odpadem na území 

Středočeského kraje“, který by měl být komplexním dokumentem, který nastolí řešení 

pro celé území tak, aby byly plněny veškeré cíle obsažené v POH Středočeského 

kraje. Jedním z řešení je pak výstavba centrálního zařízení na energetické využití 

komunálního odpadu. Toto zařízení při současných cenách lze jen stěží postavit bez 

podpory státu. 

4.2 Projekty zaměřené na problematiku separovaného sběru odpadů 

Následující text se bude věnovat hodnocení 3 vybraných projektů ze skupiny 

projektů zaměřených na separovaný sběr odpadů. Jedná se konkrétně o projekt 

sběrného dvora v Kutné Hoře, projekt sběrného dvora v Mělníku a projekt zahuštění 

a obnovy sběrné sítě pro sběr využitelných komunálních odpadů včetně jejich 

obalové složky v ČR. 

4.2.1 Projekt  Sběrné dvory Kutná Hora 

Tento projekt je zaměřen na vybudování sběrného dvora v městě Kutná Hora.  

Vybudování sběrného dvora obnáší vybudování zpevněné asfaltové plochy a 

oplocení včetně uzamykatelné závory.  Areál vybudovaného dvora bude osazen 

mobilními velkoobjemovými kontejnery, kontejnerem na barevné kovy, eko 

kontejnerem a obytným kontejnerem, který bude využíván obsluhou sběrného dvora 

[21;26]. 

Kontejner na barevné kovy obsahuje ohradové palety, které budou sloužit 

k ukládání různých barevných kovů od občanů. EKO kontejner je speciální kontejner, 

který je vybaven nepropustnou záchytnou vanou a jeho podlaha je tvořena roštem. 

Kontejner má samostatné zamykání. V eko kontejneru se nachází několik plastových 

nádob, plastový box, kovový kontejner na kyseliny a kontejner na zářivky,. 

Dále se ve sběrném dvoře nacházejí velkokapacitní kontejnery na tříděný 

odpad, jakým je textil, velkoobjemový odpad, papír, sklo a plastový odpad. K zařízení 

sběrného dvora patří dále paletový vozík, váha a rudlík [21;26]. 

Projekt počítá s náklady v celkové výši 19 535 906,- Kč a celkovou schválenou 

podporou ve výši 17 297 620,- Kč [21]. 
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Přínosy projektu lze spatřovat zejména ve snížení ukládání komunálních 

odpadů z produkce města na skládku, snížení možného výskytu nebezpečných 

odpadů v komunálním odpadu a splnění zákonné povinnosti obce, kdy je obec 

povinna minimálně 2x ročně zabezpečit sběr nebezpečných odpadů. Odděleným 

sběrem dojde ke zvýšení využití druhotných surovin, kterými je především sklo, papír 

a plast. Nelze ani opomenout zvýšení ekologického povědomí občanů a přispění 

projektu k plnění cíle POH Středočeského kraje spočívajícím v podpoře výstavby 

sběrných sítí a separaci odpadů. 

Negativum projektu lze pak spatřovat pouze ve finanční nákladnosti 

vybudování sběrného dvora. 

4.2.2 Projekt  Sběrný dvůr Mělník - Rousovice 

Projekt je zaměřen na výstavbu nového sběrného dvora odpadů ve městě 

Mělník a je tedy vesměs shodný s předchozím projektem [21;26]. 

Tento sběrný dvůr bude určen k zajištění zpětného odběru odpadů od občanů 

města Mělník, případně i od občanů okolních obcí a drobných živnostníků. V rámci 

tohoto projektu bude stavebně upravena stávající budova, ve které se bude nacházet 

kancelář, denní místnost, šatna, umyvárna a úklidová místnost. Dále bude nově 

vybudovaná zpevněná plocha, nájezdová rampa, sklad elektrošrotu, oplocení a 

úprava stávajícího vjezdu. 

 Dvůr bude vybaven kontejnery na objemný odpad, sběr papíru, plastů, 

nápojových kartonů a kovů. Dále bude ve sběrném dvoře instalovaná váha a 

zabezpečující systém. Předpokládá se celoroční provoz sběrného dvora [21;26]. 

Projekt počítá s náklady v celkové výši 6 211 470,- Kč a celkovou schválenou 

podporou ve výši 4 066 483,- Kč [21]. 

Přínosy i negativa projektu jsou zde opět shodné s předchozím projektem. 

Projekt by měl tedy vést ke snížení ukládání komunálních odpadů z produkce města 

na skládku a snížení možného výskytu nebezpečných odpadů v komunálním 

odpadu. Odděleným sběrem by mělo dojít ke zvýšení využití druhotných surovin, jako 

jsou sklo, papír a plast. Projekt by měl přispět ke zvýšení ekologického povědomí 

občanů a splnění zákonné povinnosti obce zabezpečení sběru nebezpečných 

odpadů alespoň 2x ročně. Projekt také přispěje k plnění cíle POH Středočeského 

kraje, kterým je podpora výstavby sběrných sítí a separace odpadů. Snad jediným 

negativem je pak finanční nákladnost vybudování sběrného dvora.  



56 
 

4.2.3 Zahuštění a obnova sběrné sítě pro sběr využitelných komunálních 

odpadů včetně jejich obalové složky v ČR 

Cílem projektu zahuštění a obnovy sběrné sítě pro sběr využitelných složek 

komunálního odpadu je podpořit sběr materiálově využitelných komunálních odpadů, 

a to včetně obalové složky. Konkrétně se tedy jedná o sběr plastů, papíru, skla  a 

nápojových kartonů [21;26]. 

Tento projekt se zaměřuje na zahuštění stávající sítě sběrových nádob, kdy 

budou nádoby rozmístěny do obcí s nedostatečnou hustotou sběrné sítě a podlimitní 

výtěžností. Pod pojmem výtěžnost je zde myšleno množství odpadů v kg na 

obyvatele dané obce. Dále budou nádoby umístěny do obcí dle poptávky dané obce. 

Jednotlivé nádoby budou obci zapůjčeny a jejich umístění bude záviset na 

jednáních s konkrétními obcemi. 

V rámci projektu budou zakoupeny sběrové nádoby na papír, plast, sklo 

směsné a sklo barevné. Objem nádob na papír a plast bude 1 100 l, a na sklo 

směsné a bílé 1 550 l. Na papír se zakoupí 68 sběrných nádob v celkové hodnotě 

298 520,- Kč a na plast se zakoupí 87 sběrných nádob v celkové hodnotě 381 930,- 

Kč. V případě sběrných nádob na sklo se zakoupí na směsné sklo 42 nádob 

v celkové hodnotě 418 740,- Kč a na bílé sklo 41 nádob v celkové hodnotě 408 770,- 

Kč. Celkem se tedy v rámci projektu zakoupí 238 sběrných nádob, které budou stát 

celkem 1 507 960,- Kč [21;26]. 

Celková výše nákladů na zakoupení sběrných nádob značně převyšuje 

finanční zdroje projektu. 

Projekt by měl přispět ke zvýšení množství vytříděných komunálních odpadů, 

snížení množství ukládaných odpadů na skládkách, zlepšení kvality tříděných 

odpadů, kdy čím je hustší síť kontejnerů a menší donášková vzdálenost, tím více se 

třídí. Dále by mělo dojít ke zlepšení dostupnosti sběrné sítě pro občany, zkvalitnění 

vybavenosti obcí a měst pro oddělený sběr využitelných odpadů, zvýšení 

materiálového využití odpadů, a v neposlední řadě ke zvýšení ekologického 

povědomí občanů.  

Snad jediným negativem projektu je finanční nákladnost jeho vybudování. 
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4.2.4 Vyhodnocení vybraných projektů skupiny projektů na separovaný sběr 

odpadů 

Uváděné projekty jsou opět vybrány jako projekty, které jsou nejvíce 

zastoupené v žádostech o přiznání podpory. Zde se však situace od projektů první 

skupiny (tj. skupiny projektů na nakládání s BRKO) odlišuje. Podpora projektů 

nakládání s odpady formou separace, sběru odpadů, a sběrnými dvory, jsou 

podporovány dlouhodobě, tj. od začátku fungování SFŽP, a výsledkem dlouholeté 

podpory je plně naplňování cíle POH Středočeského kraje, kterým je trvalé zvyšování 

výtěžnosti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu, kterými 

jsou zejména papír, plasty, sklo barevné a bílé, a nápojový karton, a to na území 

Středočeského kraje. Postupně se zvyšuje počet obcí, které na svém území 

provozují systém odděleného sběru využitelných složek. 

Následující tabulka (Tab. 4.3) ukazuje pro porovnání přínosy a negativa 

vybraných projektů zaměřených na separovaný sběr odpadů. 

Tab. 4.3: Přínosy a negativa projektů na separovaný sběr odpadů 

Projekt Přínosy Negativa 

Sběrný dvůr Kutná 

Hora 

 snížení ukládání komunálního odpadu z produkce města na skládku 

 snížení možného výskytu nebezpečných odpadů v komunálním odpadu 

 odděleným sběrem dojde ke zvýšení využití druhotných surovin (sklo, papír, plast) 

 zvýšení ekologického povědomí občanů 

 splnění zákonné povinnosti obce (zabezpečit min. 2x ročně sběr nebezpečných 

odpadů) 

 projekt přispěje k plnění cíle POH Středočeského kraje – podpora výstavby sběrných 

sítí a separace odpadů 

 jeho vybudování 

je finančně 

nákladné 

Sběrný dvůr Mělník  snížení ukládání komunálního odpadu z produkce města na skládku 

 snížení možného výskytu nebezpečných odpadů v komunálním odpadu 

 odděleným sběrem dojde ke zvýšení využití druhotných surovin (sklo, papír, plast) 

 zvýšení ekologického povědomí občanů 

 splnění zákonné povinnosti obce (zabezpečit min. 2x ročně sběr nebezpečných 

odpadů) 

 projekt přispěje k plnění cíle POH Středočeského kraje – podpora výstavby sběrných 

sítí a separace odpadů 

 jeho vybudování 

je finančně 

nákladné 

Zahuštění a obnova 

sběrné sítě pro sběr 

využitelných 

komunálních odpadů 

včetně jejich obalové 

složky v ČR 

 zvýšení množství vytříděných komunálních odpadů 

 snížení množství ukládaných odpadů na skládky 

 zlepšení kvality tříděných odpadů 

 zlepšení dostupnosti sběrné sítě pro občany 

 zkvalitnění vybavenosti obcí a měst pro oddělený sběr využitelných odpadů 

 zvýšení ekologického povědomí občanů 

 zvýšení materiálového využití odpadů 

 jeho vybudování 

je finančně 

nákladné 

Zdroj: [23] 

Vybrané projekty byly i v tomto případě spolufinancovány z evropských fondů, 

konkrétně z Fondu soudržnosti, a to opět do výše maximálně 85% celkových 

uznatelných nákladů projektu. Zbylá část podpory byla poskytnuta z národních 
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zdrojů. Následující tabulka (Tab. 4.4) pak opět ukazuje nejen výši celkových nákladů 

projektu a schválené podpory, ale i výši celkových uznatelných nákladů, ze kterých 

se odvíjí výše poskytnuté podpory z evropských fondů. Jedná se zde o projekty 

z roku 2010, vyjma projektu sběrného dvora v Mělníku, který je již z roku 2011. 

Tab. 4.4: Celková výše nákladů a schválené podpory hodnocených projektů na separovaný sběr odpadů (v Kč) 

 Sběrné dvory Kutná Hora Sběrný dvůr Mělník - 
Rousovice 

Zahuštění a obnova sběrné sítě pro 
sběr využitelných komunálních odpadů 

včetně jejich obalové složky v ČR 

Celkové náklady projektu 19 535 906 6 211 470 15 463 440 

Celkové uznatelné náklady 
projektu 

19 219 578 4 518 314 12 886 200 

Celková výše podpory z FS 90% 17 297 620 90% 4 066 483 90% 11 597 580 

Celková vyplacená částka 
po skončení realizace 

0 0 11 597 580 

Stav projektu schválen k financování schválen k financování financování ukončeno 

Zdroj: [18] 

Z výše uvedené tabulky je možné vidět mimo jiné i stav projektu, kdy se každý 

projekt nyní nachází v jiné fázi realizace. Projekty sběrných dvorů, ať už v Kutné 

Hoře či v Mělníku, jsou teprve schváleny k financování, proto tedy zatím nedošlo 

k žádnému proplacení z objemu schválené podpory, která byla v obou případech 

schválena ve výši 90% celkových uznatelných nákladů. U posledního z hodnocených 

projektů, tedy projektu zahuštění a obnovy sběrné sítě pro sběr využitelných 

komunálních odpadů, financování projektu již ukončeno, a proto celková výše 

vyplacené podpory se shoduje s celkovou schválenou výší podpory, a to opět ve výši 

90% celkových uznatelných nákladů projektu.  

V mezinárodním hodnocení patří ČR k zemím s nejlepším a nejefektivnějším 

systémem zpětného odběru a využití obalů a odpadů z obalů. Tento systém pak 

plošně pokrývá celé území státu a výsledky recyklace a využití obalů se řadí mezi 

prvních pět států v Evropě.  

Bez výrazné a dlouhodobé podpory z Operačních programů by nemohlo být 

nakládání s komunálními odpady na takové úrovni, na jaké v současné době je. 

Středočeský kraj v minulých letech patřil mezi kraje s nižším výkonem 

odděleného sběru, ale v posledních letech mu právě poskytnuté dotace z OPŽP 

dopomohly k lepším výsledků. Dnes již Středočeský kraj zaujímá 2. místo ve sběru a 

třídění odpadů. 

Na závěr si lze ještě uvést, jaké množství bylo ve Středočeském kraji v letech 

2006–2011 odděleně sebraných využitelných složek komunálního odpadu (viz. Tab. 

4.5).  
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Tab. 4.5: Množství odděleně sebraných využitelných složek komunálního odpadu ve Středočeském kraji (v t/rok) 

Rok Papír Plast Sklo 
směsné 

Sklo bílé Nápojový 
karton 

Kov celkem 

2006 10 187 7 976 8 472 661 69 1 713 29 080 

2007 13 352 9 222 9 600 859 118 2 168 35 319 

2008 16 865 10 969 10 948 1 509 220 6 524 47 035 

2009 19 480 12 521 11 059 1 668 322 7 011 52 061 

2010 19 572 13 566 11 405 1 746 422 8 446 55 157 

2011 23 193 15 147 12 438 2 033 461 14 471 68 436 

Zdroj: [23] 



60 
 

5 Závěr 

Hodnocení projektů v oblasti životního prostředí je velmi problematické. Jejich 

ekonomický přínos je někdy pomíjivý, zato ale mají veliký společenský přínos, jako 

např. zlepšení životního prostředí a s tím spojené zlepšení zdravých podmínek pro 

občany a příští generace, a také udržení a ochrana přírody. 

Veškeré hodnocené projekty byly smysluplné a měly velký význam pro životní 

prostředí. Současně však nebyly z ekonomického hlediska rentabilní, tedy 

nevykazovaly žádný zisk. To znamená, že na takovéto projekty jsou vynakládány 

vysoké náklady, ale současně z jejich realizace neplynou žádné peněžní příjmy. 

Ziskem je tedy u těchto projektů spíše ochrana životního prostředí a zlepšení 

životních podmínek občanů. Jelikož realizace těchto projektů je velice nákladná a 

vynaložené prostředky se investorům nevrací, byla zde v minulých letech slabá 

motivace investorů do těchto typů projektů. To částečně řeší právě Operační 

program Životní prostředí, které tyto typy projektů spolufinancuje z evropských fondů, 

a to konkrétně z Fondu soudržnosti. Bez této finanční podpory z Operačního 

programu Životní prostředí by tedy nemohla být většina těchto projektů vůbec 

realizována. 

V průběhu hodnocení vybraných projektů byly zjištěny následující přínosy, jež 

by měly tyto projekty přinést. Jedná se zejména o zmenšení objemu komunálního 

odpadu ukládaného na skládky a současně snížení podílu BRO ukládaných na 

skládky, plné využití svezeného odpadu jako druhotné suroviny ve formě kompostu, 

zvýšení separace komunálního odpadu, využití recyklovaných plastů, dále se může 

jednat o snížení možného výskytu nebezpečných odpadů v komunálním odpadu, 

zvýšení materiálového využití odpadů, a samozřejmě zvýšení ekologického 

povědomí občanů. 

Negativy hodnocených projektů pak byla především omezená realizovatelnost 

projektů, kdy kontejnery se hodí spíše umisťovat do rodinné zástavby a nikoliv na 

sídliště, závislost výsledku sběru na uvědomění občanů, aby nedocházelo ke 

znehodnocení celých várek do kompostáren tím, že někdo do kontejneru na 

bioodpad hodí např. listy ořešáku, velké větve, nebo třeba maso. Dále se za negativa 

mohou považovat závislost na odbytu kompostu, nutnost zajištění pravidelného 

svozu odpadu, či fakt, že při určitých povětrnostních podmínkách může docházet 

k silnému zápachu z rozkládajícího se bioodpadu. Za velké negativum těchto typů 
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projektů lze označit i skutečnost, že tyto projekty neměly žádný ekonomický přínos a 

řešily pouze určitou oblast nakládání s odpady. 

Veškeré tyto projekty navíc vykazují udržitelnost, která je v případě projektů 

Operačního programu Životní prostředí stanovená na dobu 5 let od dokončení 

projektu. Po tuto dobu je tedy třeba plnit podmínky projektu uvedené v Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace, tj. např. užívat stavbu a zařízení pouze a jen k těm účelům, jež 

byly stanoveny v Rozhodnutí o poskytnutí dotace.   

Naplnění stanoveného cíle diplomové práce spočívalo ve vyhodnocení dvou 

skupin projektů, tedy celkem sedmi dílčích projektů, a to zejména zda byly projekty 

smysluplné a realizovatelné. V rámci posuzování smysluplnosti projektů byly 

hodnoceny zejména přínosy a negativa jednotlivých projektů, tedy zda realizace 

daného projektu více přináší, než bere. Při posuzování realizovatelnosti projektů se 

posuzovaly náklady projektu a jak velká část těchto nákladů je kryta dotacemi 

z Fondu soudržnosti, případně i národních zdrojů. Finanční podpora projektů v rámci 

Operačního programu Životní prostředí je však možná maximálně do výše 85% 

celkových uznatelných nákladů projektu. Zbylá část může být kryta buď národními 

zdroji, nebo ji (stejně jako neuznatelné náklady projektu) hradí sám investor. U šesti 

ze sedmi hodnocených projektů dosahovala celková výše podpory 90%, tedy 

projekty zde byly financovány jak z Fondu soudržnosti, tak z národních zdrojů. Pouze 

u jednoho projektu celková výše podpory nedosahovala své maximální částky, a 

dotace tedy kryly pouze 80% celkových uznatelných nákladů. 

Na závěr lze uvést, že oblast nakládání s odpady je velmi důležitá nejen pro 

ochranu životního prostředí, ale také pro budoucí vzhled krajiny a přírody. 

V souvislosti se stavem některým neobnovitelných zdrojů energie je pak také velmi 

důležitá právě nejen materiálová využitelnost odpadů, ale zejména také energetická 

využitelnost odpadů, kdy při odstraňování odpadu formou spalování může být navíc 

vyráběna energie. Tento způsob získávání energie by pak mohl v budoucnu 

částečně nahradit získávání energie z neobnovitelných zdrojů. 
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MF .................Ministerstvo financí 
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MŽP ...............Ministerstvo životního prostředí 

NOK ...............Národní orgán pro koordinaci 

NRP ...............Národní rozvojový plán 

NSRR ............Národní strategický referenční rámec 

NUTS .............Nomenklatura územních statistických jednotek 

OP .................operační program/ programy 
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POH ...............Plán odpadového hospodářství 

ŘO .................Řídící orgán 

SFŽP .............Státní fond životního prostředí 

ZS ..................Zprostředkující subjekt 

ZŠ ..................Základní škola/ školy 
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Příloha 1: Finanční tabulka NSRR 

Tab.  0.1: Indikativní roční alokace podle fondů a programů (v mil. EUR, běžné ceny) 

Operační program Fond Celkem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cíl Konvergence Příspěvek Společenství 

EFRD a FS 

OP Podnikání a inovace EFRD 3 041 377 396 415 434 454 473 493 

OP Výzkum, vývoj a inovace EFRD 2 071 257 270 282 296 309 322 336 

OP Životní prostředí  4 918 610 640 670 702 733 765 797 

EFRD 702 86 91 95 100 105 110 115 

FS 4 215 524 549 575 602 628 655 682 

OP Doprava  5 774 716 752 787 824 861 898 936 

EFRD 1 170 144 152 159 167 175 183 191 

FS 4 604 572 560 628 657 686 715 745 

Integrovaný operační program EFRD 1 582 197 206 216 226 236 246 256 

Cíl Konvergence EFRD 1 553 193 202 212 222 232 242 252 

Cíl Konkurenceschopnost EFRD 29 4 4 4 4 4 4 4 

Regionální operační programy EFRD 4 659 578 606 635 665 695 725 755 

OP Technická pomoc EFRD 248 31 32 34 35 37 39 40 

Cíl Konvergence EFRD 244 30 32 33 35 36 38 40 

Cíl Konkurenceschopnost EFRD 4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

ESF 

OP Zaměstnanost a lidské zdroje ESF 1 837 228 239 251 262 274 286 297 

Cíl Konvergence ESF 1 812 225 236 247 259 270 282 294 

Cíl Konkurenceschopnost ESF 26 3 4 4 4 4 4 4 

OP Vzdělávání ESF 1 829 227 238 249 261 273 284 296 

Cíl Konvergence ESF 1 812 225 236 247 259 270 282 294 

Cíl Konkurenceschopnost ESF 17 2 2 2 2 2 3 3 

Celkem OP cíle Konvergence 25 959 3 222 3 380 3 539 3 705 3 871 4 037 4 206 

Celkem EFRD 13 474 1 670 1 753 1 836 1 923 2 010 2 097 2 185 

Celkem FS 8 819 1 096 1 149 1 203 1 259 1 315 1 370 1 428 

Celkem ESF 3 666 455 478 450 523 547 570 594 

Celkem cíl Konvergence 25 884 3 211 3 369 3 528 3 694 3 860 4 026 4 194 

Cíl Konkurenceschopnost Příspěvek Společenství 

EFRD 

OP Konkurenceschopnost EFRD 235 32 32 33 34 34 35 36 

ESF 

OP Adaptabilita ESF 108 15 15 15 15 16 16 16 

Celkem OP cíle Konkurenceschopnost 343 46 47 48 49 50  51 52 

Celkem EFRD 235 32 32 33 34 34 35 36 

Celkem ESF 108 15 15 15 15 16 16 16 

Celkem cíl Konkurenceschopnost 419 56 58 59 60 61 62 63 

Celkem cíle Konvergence a Konkurenceschopnost 26 303 3 268 3 427 3 587 3 754 3 921 4 088 4 258 

Celkem EFRD 13 709 1 702 1 785 1 869 1 957 2 044 2 132 2 221 

Celkem FS 8 819 1 096 1 149 1 203 1 259 1 315 1 370 1 427 

Celkem ESF 3 775 470 492 515 539 562 586 610 

Zdroj: [15] 
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Příloha 2: Právní základ OPŽP 2007 – 2013  

Usnesení Vlády ČR a závazné metodické pokyny [14] 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 17. 3. 2004 č. 235. Aktualizované 

znění Státní politiky životního prostředí České republiky, obsaženou v části IV 

materiálu č.j. 257/04 a upravenou podle připomínek vlády; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 8. 12. 2004 č. 1242. Strategie 

udržitelného rozvoje České republiky obsažená v části III materiálu č. j. 164/04 

(dále jen „Strategie“); 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 17. 5. 2006 č. 560/2006 o Strategii 

regionálního rozvoje České republiky ve znění Usnesení vlády České 

republiky ze dne 22. 2. 2010 č. 141/2010; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 7. 12. 2005 č. 1571. Zpráva o 

vyhodnocení a  aktualizaci Rámcové strategie financování investic na zajištění 

implementace právních předpisů Evropských společenství v oblasti životního 

prostředí (dále jen „Strategie“) obsaženou v části III materiálu č. j. 1883/05; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 11. 2006 č. 1301 k návrhu 

Národního strategického referenčního rámce České republiky pro čerpání 

finančních prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské 

unie v letech 2007 – 2013; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. 11. 2006 č. 1302 k postupu 

přípravy operačních programů pro čerpání finančních prostředků ze 

strukturálních fondů a Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 – 2013; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 22. 2. 2006 č. 198 ke koordinaci 

přípravy České republiky na čerpání finančních prostředků ze strukturálních 

fondů a z Fondu soudržnosti Evropské unie v letech 2007 – 2013; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 13. 8. 2007 č. 883 k hlavním 

zásadám pro přípravu, schvalování a hodnocení Integrovaného plánu rozvoje 

města; 

 Usnesení Vlády České republiky ze dne 11. 7. 2007 č. 760 o zajištění výkonu 

funkcí auditního orgánu a pověřených subjektů auditního orgánu; 

 Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na 
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programovací období 2007 – 2013 s platností od 1. ledna 2007 vydaná 

Ministerstvem financí České republiky. 

Právní rámec věcné oblasti [14] 

 Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky; 

 Zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech; 

 Zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky; 

 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole; 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 

 Zákon č.337/1992 Sb., o správě daní a poplatků; 

 Zákon č.166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu; 

 Zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla); 

 Zákon č.219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích; 

 Zákon č.248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje; 

 Zákon č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů; 

 Vyhláška č.62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních 

organizací s majetkem státu; 

 Zákon č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 

prostředí); 

 Vyhláška č.131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro 

vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání; 

 Zákon č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů (zákon o finanční kontrole); 

 Vyhláška č.419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů 

předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu 

a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu; 

 Zákon č.47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně 

zákona č.2/1969 Sb., zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní 

správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů; 



3 
 

 Vyhláška č.323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě; 

 Vyhláška č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví; 

 Vyhláška č.501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou bankami a jinými finančními institucemi; 

 Vyhláška č.504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u 

kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě 

podvojného účetnictví; 

 Vyhláška č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 

563/1991 Sb., účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou územními samosprávními celky, příspěvkovými organizacemi, 

státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů; 

 Zákon č.215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a 

o změně zákona podpoře výzkumu a vývoje; 

 Vyhláška č.416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění zákona č.309/2002 Sb., zákona č.320/2002 Sb. a zákona 

č.123/2003 Sb.; 

 Zákon č.420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních 

samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí; 

 Vyhláška č.551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 

vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo 

Národním fondem; 

 Zákon č.500/2004 Sb., správní řád; 

 Zákon č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách; 

 Zákon č.139/2006 Sb., zákon o koncesních smlouvách a koncesním řízení 

(koncesní zákon); 

 Vyhláška č.560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů 

reprodukce majetku. 
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ZÁKLADNÍ SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA EVROPSKÉ UNIE [14] 

 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 ze dne 11. 7. 2006 o obecných ustanoveních 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu 

soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č.1260/1999; 

 Nařízení Rady (ES) č.1084/2006 ze dne 11. 7. 2006 o Fondu soudržnosti a o 

zrušení nařízení (ES) č.1164/94; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 ze dne 5. 7. 2006 

o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) 

č.1783/1999; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1081/2006 ze dne 5. 7. 2006 

o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení (ES) č.1784/1999; 

 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1082/2006 ze dne 5. 7. 2006 

o Evropském seskupení pro územní spolupráci (ESÚS); 

 Nařízení komise (ES) č.1828/2006 ze dne 8. 12. 2006, kterým se stanoví 

prováděcí pravidla k 

 Nařízení Rady (ES) č.1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se 

Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu 

soudržnosti a k Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o 

Evropském fondu pro regionální rozvoj; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. 3. 2004 o 

koordinaci postupů při zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví 

vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb; 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. 3. 2004 o 

koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, 

dodávky a služby; 

 Nařízení Rady (ES) č. 1085/2006 ze dne 17 .7. 2006, kterým se zřizuje nástroj 

předvstupní pomoci (NPP). 
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Příloha 3: Schéma administrace podání žádosti 

Obr. 0.1: Schéma administrace od vyhlášení výzvy až po akceptaci podané žádosti 

 

Zdroj: [15] 
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Příloha 4: Mapy umístění zařízení pro nakládání s odpady ve Středočeském 
kraji 

Obr. 0.2: Evidované skládky na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 0.3: Spalovny na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 
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Obr. 0.4: Umístění dotřiďovacích linek odpadů na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 0.5: Zařízení na zpracování autogramů na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 
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Obr. 0.6: Kompostárny na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 0.7: Biodegradační zařízení a dekontaminační plochy na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 
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Obr. 0.8: Stacionární drtící a recyklační zařízení na stavební odpad na území Středočeského kraje 

 

Zdroj: [17] 
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Příloha 5: Přehled cílů definovaných POH Středočeského kraje 

Tab. 0.1: Přehled cílů definovaných Obecně závaznou vyhláškou Středočeského kraje č. 1/2005 

Cíl 

N
a
k
lá

d
á
n

í 
s
 k

o
m

u
n

á
ln

ím
i 

o
d

p
a

d
y

 

A Zvýšit do roku 2008 využití komunálních odpadů na území kraje na 93 kg využitých komunálních odpadů na obyvatele a rok, 

s výhledem zvýšit celkové využití komunálních odpadů na 50 % do roku 2010 

B Na území kraje dosáhne výtěžnost separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu (papír, plasty, sklo, kovy) 

minimálně 23 kg na obyvatele za rok 2004 a minimálně 27 kg na obyvatele za rok 2005. Do roku 2008 bude dosažena 

následující struktura výtěžnosti separovaného sběru: papír 45 %, sklo 33 %, plasty 14 % a kovy 8 % 

C Všechny obce v kraji budou do roku 2005 provozovat na svém území systém odděleného sběru využitelných složek 

komunálních odpadů ve složení papír, plasty, sklo 

D Na území kraje se sníží podíl sládkovaných komunálních bioodpadů (BRKO) o 25 % do roku 2010, o 50 % do roku 2013 a o 

65 % do roku 2020 oproti produkovanému množství tohoto druhu odpadu v roce 1995 

N
a
k
lá

d
á
n

í 

s
 n

e
b

e
z
p

e
č
n

ý
m

i 

o
d

p
a

d
y

 

E Předcházet vzniku a omezovat produkci nebezpečných odpadů u původců, zejména ve výrobních odvětvích, s cílem snížit 

měrnou produkci nebezpečných odpadů o 20 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 2000 s předpokladem dalšího snižování a 

snižovat rizika na zdraví v celém cyklu produkce a nakládání s nebezpečnými odpady 

F Zvýšit do roku 2008 množství odděleně sebraných nebezpečných složek komunálních odpadů v obcích a městech 

Středočeského kraje na 3 kg na obyvatele a rok a do roku 2013 na 3,5 kg na obyvatele a rok 

G Zahájit na území kraje provozování jednotného systému pro nakládání s odpady specifickými pro zdravotnická zařízení s cílem 

nejpozději do konce roku 2006 pokrýt v rámci tohoto systému nakládání s 85 % z těchto odpadů 

N
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á
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 o
d

p
a

d
e

c
h

 

H Do roku 2010 odstranit odpady s obsahem PCB a provést dekontaminaci nebo odstranění zařízení s obsahem PCB na území 

kraje 

I Zvyšovat dostupnost sběrných míst použitých odpadních olejů s cílem využít 38 % (50 %) hmotnostních z ročního množství 

uvedeného na trh do roku 2006 (2012) 

J Dosáhnout do roku 2006 sběru použitých přenosných baterií a akumulátorů v množství 100 gramů na obyvatele za rok, z toho 

materiálově využívat minimálně 50 % hmotnostních 

K Zajistit do roku 2005 sběr a materiálové využití 85 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených 

na trh a do roku 2012 sběr a materiálové využití 95 % hmotnostních z celkového množství olověných akumulátorů uvedených 

na trh 

L Dosáhnout u použitých průmyslových nikl-kadmiových akumulátorů úplného využití kovové substance do 31. prosince 2005 

M Postupně zvýšit environmentální kvalitu kalů z čistíren odpadních vod (dále ČOV), které jsou produkovány na území 

Středočeského kraje, a tím i množství kalů, které vyhovují legislativním předpisům na využití kalů 

N Zabránit rozptylu azbestu a azbestových vláken do složek životního prostředí 

O Je vybudován fungující krajský systém pro sběr a recyklaci vyřazovaných vozidel včetně koncového zařízení pro jejich 

zpracování s nadregionální působností 
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P Na území kraje se zvýší míra materiálové recyklace stavebních a demoličních odpadů o 33 % do roku 2006 a o 60 % do roku 

2013 v porovnání se stavem v roce 2001 

Q Dosáhnout nejpozději do 31. prosince 2006 úrovně odděleného sběru tříděných odpadních elektrických a elektronických 

zařízení z domácností v množství 4 kg na osobu za rok 

R Při zpracování jednotlivých kategorií odpadních elektrických a elektronických zařízení zajistit nejpozději od 31. prosince 2006 

jejich následující využití: 

 u velkých domácích spotřebičů a automatických výdejních stojanů bude využito minimálně 80 % průměrné hmotnosti 

spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 75 % 

průměrné hmotnosti spotřebiče, 

 u zařízení informační a komunikační technologie a spotřebitelských zařízení bude využito minimálně 75 % hmotnosti 

spotřebiče a materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 65 % 

hmotnosti spotřebiče za rok, 

 u ostatních odpadních elektrických a elektronických zařízení bude využito minimálně 70 % hmotnosti spotřebiče a 

materiály, látky a součásti z nich budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 50 % hmotnosti 

spotřebiče,  

 materiály, látky a součásti z výbojek a zářivek budou opakovaně použity nebo recyklovány v rozsahu minimálně 80 % 

hmotnosti spotřebiče za rok 

S Zapracovat nejpozději do 31. 12. 2006 do plánů odpadového hospodářství havarijní plány nakládání s odpady pro možné 

krizové situace 
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T Na území kraje se do roku 2006 sníží celkové roční množství odpadů ukládaných na skládky o 10 % a do roku 2010 o 20 % 

v porovnání s rokem 2000 

U Na území kraje nebude od roku 2004 povolována výstavba nových skládek komunálních odpadů s celkovou kapacitou nižší 

než 250 000 tun nebo s ročním objemem ukládaných odpadů nižším než 20 000 tun 

V U všech skládek provozovaných na území kraje bude do konce roku 2004 provedena prověrka provozu a technického stavu. 

Do konce roku 2005 bude sestaven Plán úprav skládky dle směrnice Rady EU 99/31/EC, o skládkách odpadů, s cílem do roku 

2009 přizpůsobit stávající skládky novým právním předpisům 

Zdroj: [7] 
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Příloha 6: Soustava indikátorů odpadového hospodářství ČR 

Tab. 0.2: Základní indikátory 

Ind. Popis kódy měrná jednotka 

I.1 Celková produkce odpadů, bez druhu odpadu 20 03 04 A 00 1 000 t/rok 

I.2 Celková produkce odpadů (bez druhu odpadu 20 03 04) na 

jednotku HDP v (PPS) 

nevyhodnocovat t/1 000 EUR/rok 

I.3 Podíl na celkové produkci odpadů  % z celkové produkce v kraji 

I.4 Produkce na obyvatele  kg/obyvatele/rok 

I.5 Podíl využitých odpadů, bez druhu odpadu 20 03 04 XR1-XR12, XN1, XN2, XN8, 

XN10, XN11, XN12, XN13, 

XN15 + vývoz k využití (pouze 

u KO + podskupina 15 01 

z obcí) 

% z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.6 Podíl materiálově využitých odpadů bez druhu odpadu 20 03 04 XR2 – XR12, XN1, XN2, XN8, 

XN10, XN11, XN12, XN13, 

XN15 + vývoz k využití (pouze 

u KO + podskupina 15 01 

z obcí) 

% z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.7 Podíl energeticky využitelných odpadů, bez druhu odpadu 20 03 

04 

XR1 % z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.8 Podíl odpadů odstraněných skládkováním, bez druhu odpadu 20 

03 04 

XD1, XD5, XD12 % z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.9 Podíl odpadů odstraněných jiným uložením XD3, XD4 

nevyhodnocovat 

% z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.10 Podíl odpadů odstraněných spalováním, bez druhu odpadu 20 

03 04 

XD10 % z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.11 Podíl odpadů vyvážených za účelem jejich materiálového využití, 

bez druhu odpadu 20 03 04 

nevyhodnocovat % z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.12 Podíl odpadů dovážených za účelem jejich materiálového 

využití, bez druhu odpadu 20 03 04 

nevyhodnocovat % z celkové produkce skupiny 

odpadů 

I.13 Celková kapacita zařízení pro využívání odpadů R1 – R11, Z3, Z5, Z6, Z8 t/rok 

I.14 Celková kapacita zařízení pro materiálové využívání odpadů R2 – R11, Z3, Z5, Z8 t/rok 

I.15 Celková kapacita zařízení na energetické využívání odpadů R1 t/rok 

I.16 Celková kapacita zařízení na spalování odpadů D10 t/rok 

I.17 Celková kapacita zařízení pro skládkování odpadů D1, D5, D12 1 000 m
3
 

I.18 Celková kapacita zařízení pro jiné uložení odpadů D3, D4, nevyhodnocovat m
3
 

Zdroj: [17] 

Tab. 0.3: Doplňkové indikátory 

Ind. Popis kódy měrná jednotka 

I.19 Množství sběrových míst nebezpečných odpadů nevyhodnocovat počet 

I.20 Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkové 

produkci odpadů ze zdravotnictví 

(produkce 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 19, 

18 01 10) děleno (produkce 18 01) 

% 

I.21 Produkce odděleného sběru komunálních odpadů a obalů 

(podskupina 20 01 a 15 01 z obcí) 

20 01, 15 01 z obcí kg/obyvatele/rok 

I.22 Podíl biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

(BRKO) ukládaného na skládky vzhledem ke srovnávací 

základně (1995) 

Katalogová čísla započítávaná do BRKO % 

Zdroj: [17]
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Tab. 0.4: Specifické indikátory 

Ind. Popis kódy měrná jednotka 

I.23 Podíl stavebních a demoličních odpadů na celkové 

produkci odpadů 

Prod. Skup. 17 mimo podsk. 17 04 % z celkové produkce 

skupiny odpadů 

I.24 Podíl využitelných stavebních a demoličních odpadů XR1, XR3, XR4, XR5, XR11, XN1, XN8, XN10, 

XN11, XN12, XN13 pro sk. 17 mimo podsk. 17 04 

% ze stavebních a 

demoličních odpadů 

I.25 Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných 

skládkováním 

XD1, XD5, XD12 pro sk. 17 mimo podsk. 17 04 % ze stavebních a 

demoličních odpadů 

I.26 Podíl stavebních a demoličních odpadů odstraněných 

jiným uložením 

XD3, XD4 pro sk. 17 mimo podsk. 17 04, 

nevyhodnocovat 

% ze stavebních a 

demoličních odpadů 

I.27 Celková produkce odpadů s obsahem PCB 13 01 01, 13 03 01, 16 01 09, 16 02 09, 16 02 10, 

17 09 02 

t/rok 

I.28 Celková produkce odpadních olejů 12 01 06, 12 01 07, 12 01 10, 12 01 19, 13 01 09, 

13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 

13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 06, 

13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 

13 04 03, 13 05 06, 20 01 26, nevyhodnocovat 

t/rok 

I.29 Celková produkce odpadních baterií a akumulátorů 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 04, 16 06 05, 

20 01 33, 20 01 34, 50 01 11, 50 01 12, 50 01 13, 

50 01 14, 50 01 15, nevyhodnocovat 

t/rok 

I.30 Celková produkce kalů z čistíren odpadních vod 19 08 05 t/rok 

I.31 Podíl kalů z produkce čistíren odpadních vod použitých 

na zemědělské půdě 

XR10, XN2 % z celkové produkce 

kalů 

I.32 Celková produkce odpadů azbestu 06 07 01, 06 13 04, 10 13 09, 16 01 11, 16 02 12, 

17 06 01, 17 06 05 

t/rok 

I.33 Celková produkce autovlaků 16 01 04, 16 01 06 t/rok 

I.34 Plnění cílů recyklace a využití odpadů z obalů ve 

struktuře přílohy č. 3 zákona o obalech 

nevyhodnocovat % za všechny položky 

I.35 Rozdíl průměrné ceny za spalování tuny odpadu a ceny 

za uložení tuny odpadu na skládkách včetně poplatků 

nevyhodnocovat nevyhodnocuje se 

Zdroj: [17] 



1 
 

Příloha 7: Vývoj indikovaných cílů plněných za rok 2010 

Obr. 0.9: Plnění cíle G – Měrná hmotnost využitých komunálních odpadů (v kg/obyv/rok) 

 

Zdroj: [24] 

Obr. 0.10: Plnění cíle H –Měrná hmotnost odděleně sebraných využitelných složek KO (v kg/obyv/rok) 

 

Zdroj: [24] 

Obr. 0.11: Plnění cíle I - Podíl obcí s třísložkovým systémem sběru ze všech obcí kraje (v %) 

 

Zdroj: [24] 

Obr. 0.12: Plnění cíle K – Maximální možná produkce nebezpečných odpadů na území kraje (v tis. t/rok) 

 

Zdroj: [24] 
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Obr. 0.13: Plnění cíle L – Podíl nebezpečných odpadů ze zdravotnictví na celkovém množství odpadů ze zdravotnictví 
(v %) 

 

Zdroj: [24] 

Obr. 0.14: Plnění cíle N – Podíl využitých kalů z ČOV na území Středočeského kraje vzhledem k celkovému množství 
kalů produkovaných na území kraje (v %) 

 

Zdroj: [24] 

Obr. 0.15: Plnění cíle O – Množství recyklovaných stavebních a demoličních odpadů (v tis. t/rok) 

 

Zdroj: [24] 
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Obr. 0.16: Plnění cíle P – Množství odpadů ukládaných na skládky (v tis. t/rok) 

 

Zdroj: [24] 
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Příloha 8: Přehled podpořených projektů ve Středočeském kraji z OPŽP 

Tab. 0.5: Podpořené projekty ve Středočeském kraji z oblasti podpory OPŽP 4.1 v roce 2009 

Název žadatele Název projektu Okres Celkové náklady 
projektu 

EKOSO - ekologické sdružení 
obcí 

Intenzifikace kompostárny Trhový Štěpánov Benešov 5 536 268 

EKOSO Trhový Štěpánov, 
s.r.o. 

Rozvoj systému svozu a zpracování bioodpadů v kompostárně Trhový 
Štěpánov 

Benešov 1 951 588 

Městský podnik služeb 
Kladno, spol. s r.o. 

Sběr a zpracování bioodpadu Kladno 26 995 150 

Obec Starý Kolín Svoz bioodpadů a tříděných složek komunálního odpadu Kolín 5 182 539 

ZERS spol. s r.o. DOVYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY TECHNIKOU PRO TŘÍDĚNÍ 
KOMPOSTŮ II. ETAPA 

Kutná Hora 3 002 846 

Roman Sádlo Svoz stavebních a demoličních odpadů a bioodpadů na Kutnohorsku Kutná Hora 3 453 106 

PILC ODPADY s.r.o. PILC ODPADY s.r.o. - svoz kovových odpadů Kutná Hora 6 229 293 

Technické služby Kutná 
Hora, spol. s r.o. 

VYBAVENÍ PRO SVOZ A ÚPRAVU BIOODPADŮ A SVOZ 
NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

Kutná Hora 3 809 428 

TANNACO, a.s. Recyklační linka pro stavební odpady Nymburk 8 460 900 

T A L P A , s.r.o. Dovybavení zařízení kompostárny pro zpracování organických 
odpadů biofermentací Hořátev 

Nymburk 7 475 944 

AGORA s.r.o. Intenzifikace kompostárny Želivec Praha-východ 6 969 760 

B & P spol. s 
r.o.zprostředkovatelská a 
stavební firma 

Pořízení moderního technologického zařízení s cílem zkvalitnit 
nakládání se stavebními odpady ve středisku Hájek 

Praha-západ 4 699 310 

Miroslav Slabihoudek Centrum recyklace stavebních odpadů Praha-západ 11 728 640 

MĚSTO ROZTOKY Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění 
BRKO ve městě Roztoky 

Praha-západ 842 118 

OBEC PETROVICE Sběrný dvůr Petrovice Příbram 5 824 449 

Kovohutě Příbram 
nástupnická, a.s. 

Využití polypropylénu z vyřazených autobaterií Příbram 5 838 210 

Město Sedlec-Prčice Obecní kompostárna Sedlec-Prčice Příbram 3 395 965 

Recycling - kovové odpady 
a.s. 

Nůžky na zpracování ocelového odpadu a autovraků Rakovník 5 435 000 

Městys Vrchotovy Janovice Rekultivace skládky v Rudolticích Benešov 1 057 208 

Město Benešov Výstavba sběrného dvora ve městě Benešov Benešov 6 475 092 

REOPLAST, spol. s r.o. Rozšíření kapacity recyklace o recyklování znečištěných folií z 
vytříděného sběru komunálního odpadu 

Benešov 18 309 578 

Oblastní nemocnice Kolín, 
a.s., nemocnice 
Středočeského kraje 

Komplexní řešení bezpečného nakládání s odpady v Oblastní 
nemocnici Kolín 

Kolín 7 788 846 

Obec Vrdy Svoz bioodpadů a nebezpečných složek komunálních odpadů v obci 
Vrdy 

Kutná Hora 5 114 826 

TILIA MĚLNÍK spol. s r.o. Technologie pro zpracování odpadu TILIA MĚLNÍK spol. s.r.o. Mělník 4 776 800 

Adriána Borovičková Modernizace zařízení ke sběru,výkupu a využití bioodpadů Nymburk 6 023 163 

Město Lysá nad Labem Výstavba sběrného dvora ve městě Lysá nad Labem Nymburk 6 180 300 

Město Milovice Sběrný dvůr Milovice Nymburk 11 821 243 

OBEC VELKÉ POPOVICE Zajištění ekologické likvidace biologicky rozložitelného odpadu na 
území obce Velké Popovice 

Praha-východ 643 200 

MĚSTO ROŽMITÁL POD 
TŘEMŠÍNEM 

Dovybavení kompostárny a úprava stavebního odpadu v Rožmitále 
pod Třemšínem 

Příbram 5 202 396 

Sedlčanské technické 
služby,s.r.o. 

Rozšíření systému svozu separovaných odpadů Příbram 4 908 954 

METALLICA s.r.o. Pořízení manipulační technologie: hydraulický nakladač Příbram 5 628 000 

ANBREMETALL a.s. Nákup technologie pro zefektivnění zpracování kovového odpadu - 
kolový nakladač a vysokozdvižné vozíky 

Příbram 6 805 282 

ALUHUT a.s. Nákup technologie pro společnost ALUHUT Příbram 7 022 759 

Miroslav Karas Technologie pro drcení odpadu Kladno 6 539 356 

OBEC HOROUŠANY Výstavba sběrného dvora Horoušany Praha-východ 7 432 387 

ASEKOL s.r.o. Stacionární sběrné kontejnery na vysloužilá elektrozařízení Příbram 23 811 060 

Sycorex CR s.r.o. Zpracování starých pneumatik technologií Sycorex Benešov 76 965 552 

AVE CZ  odpadové 
hospodářství s.r.o. 

Skládka Čáslav - třídírna komunálních odpadů Kutná Hora 45 010 411 

ASEKOL s.r.o. Umístění kontejnerů na vysloužilá elektrozařízení v rámci sběrných 
dvorů 

Příbram 58 201 052 

JTC Mnichovice, s.r.o. Prací linka na plastový odpad Praha-východ 4 995 000 

Hlaváček s.r.o. Modernizace a zefektivnění recyklační linky na zpracování stavebních 
odpadů 

Praha-západ 12 310 550 

EKOSO - ekologické sdružení 
obcí 

Intenzifikace kompostárny Trhový Štěpánov Benešov 5 536 268 

Zdroj: [18] 

 



2 
 

Tab. 0.6: Podpořené projekty ve Středočeském kraji z oblasti podpory OPŽP 4.1 v roce 2010 

Název žadatele Název projektu Okres Celkové náklady 
projektu 

ZERS spol. s r.o. Vybavení recyklační deponie stavebních odpadů Kutná Hora 6 835 800 

Obec Nenačovice Sběrný dvůr v obci Nenačovice Beroun 4 772 223 

Karel Dryák Kompostárna pro využití v zemědělské půdě Kladno 17 128 200 

DEKONTA, a.s. Mobilní recyklační linka na zpracování stavebních a 
demoličních odpadů 

Kladno 17 519 062 

Technické služby Slaný s.r.o. Sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na 
území města Slaný 

Kladno 8 123 400 

ZERS spol. s r.o. Rozšíření kompostovácí plochy u kompostárny Kutná Hora-
Neškaredice 

Kutná Hora 3 522 762 

PILC ODPADY s.r.o. Svoz a manipulace s kovovými odpady Kutná Hora 9 952 020 

Jiří Hladík s.r.o. ÚPRAVA A SVOZ KOVOVÝCH ODPADŮ Kutná Hora 15 789 960 

ZERS spol. s r.o. Nákup traktoru a překopávače pro kompostárnu Kutná Hora - 
Neškaredice 

Kutná Hora 5 820 000 

WEGA recycling s.r.o. Zařízení pro manipulaci s kovovým odpadem a sběr a svoz 
odpadů papíru a plastů 

Mělník 11 335 800 

Petr Vrabec Svoz odpadů ke zpracování na Mladoboleslavsku Mladá Boleslav 4 926 660 

H-INTES s.r.o. Nákup vybavení na recyklaci stavebních odpadů Mladá Boleslav 14 894 400 

TANNACO, a.s. Dovybavení recyklační linky pro stavební odpady Nymburk 10 869 600 

T A L P A , s.r.o. Nákup svozové techniky v návaznosti na kompostárnu v Hořátvi Nymburk 4 961 167 

GOOD LUCK,spol. s r.o. Vybavení pro recyklaci stavebních odpadů - Good Luck, spol. s 
r.o. 

Praha-východ 15 939 600 

Ing. Markéta Severová - 
AGROMARKET 

Dovybavení kompostárny Dolínek Praha-východ 1 802 640 

EKO-KOM, a.s. Zahuštění a obnova sběrné sítě pro sběr využitelných 
komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v ČR 

Praha-východ 15 463 440 

Ing. Jan Švejkovský TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ KOMPOSTÁRNY Praha-západ 12 786 100 

Alois Vokurka Alois Vokurka - rozšíření technologie na zpracování stavebních 
a demoličních odpadů 

Praha-západ 17 929 800 

František Vlk Zpracování a svoz stavebních a demoličních odpadů Praha-západ 16 366 654 

NIMETAL, spol. s r.o. SVOZ SPECIÁLNÍCH DRUHŮ KOVOVÝCH ODPADŮ Praha-západ 8 473 776 

Antonín Peterka Vybavení zařízení pro Sběrné suroviny Votice Benešov 7 778 736 

Technické služby 
Beroun,s.r.o. 

Sběr a svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu na 
území města Beroun 

Beroun 10 059 276 

ECOWOOD s.r.o. Kompostárna Ecowood Kladno 15 728 543 

BERDYCH plus spol. s r.o. Regionální mobilní linka na recyklaci stavebních odpadů Kladno 46 381 080 

Městský podnik služeb 
Kladno, spol. s r.o. 

Rozšíření systému sběru separovaného odpadu na území 
města Kladna 

Kladno 14 400 961 

Obec Radim Centrum odpadového hospodářství Radim I - Sběrný dvůr Kolín 23 381 726 

Technické služby Kutná 
Hora, spol. s r.o. 

Vybavení pro svoz odpadu skla a periodický svoz 
nebezpečných odpadů 

Kutná Hora 3 059 580 

Město Zruč nad Sázavou Systém shromažďování bioodpadů a intenzifikace sběru 
obalových odpadů 

Kutná Hora 3 213 673 

ZERS spol. s r.o. Nákup kontejnerů pro svoz bioodpadů Kutná Hora 770 760 

VTOS, s.r.o. Vybavení zařízením pro Sběrné suroviny - VTOS s.r.o. Mladá Boleslav 10 995 786 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV 
s.r.o. 

Projekt na zvýšení množství primárně separovaných odpadů Mladá Boleslav 11 808 240 

Technické služby města 
Nymburka 

Svoz odpadů ve městě Nymburce Nymburk 8 180 850 

CIUR a.s. Přepracování odpadového papíru na granulát pro průmyslové 
využití a svoz. 

Praha-východ 22 546 942 

Oldřich Žilík Systém svozu bioodpadů Kamenicko Praha-východ 6 308 520 

Technické služby Benešov,s 
r.o. 

Svoz bioodpadů a separovaných složek komunálních odpadů 
města Benešov a Týnec nad Sázavou 

Benešov 5 922 240 

Obec Radim Centrum odpadového hospodářství Radim II - Kompostárna Kolín 18 614 042 

Středočeský kraj Nákup a rozmístění plastových kompostérů ve školských 

zařízeních (ZŠ) na území Středočeského kraje 

Benešov 4 951 200 

Město Neveklov Výstavba sběrného dvora Neveklov Benešov 2 983 354 

Technické služby Český Brod Oddělený sběr a svoz odpadů v Českém Brodě Kolín 6 160 680 

Město Kutná Hora Sběrné dvory Kutná Hora Kutná Hora 19 535 906 

Město Dolní Bousov Sběrný dvůr odpadů Dolní Bousov Mladá Boleslav 3 787 459 

OBEC VELKÉ POPOVICE Kompostárna Velké Popovice Praha-východ 4 794 000 

OBEC MRATÍN Svoz bioodpadů, stavebních odpadů a separovaných složek 
komunálních odpadů v Mratíně 

Praha-východ 4 611 250 

OBEC MRATÍN Vybavení systému odděleného sběru v obci Mratín a spádové 
oblasti 

Praha-východ 739 200 

MĚSTO ROZTOKY Sběrný dvůr Roztoky na pozemku č. parc. 3156/1 k.ú. Žalov Praha-západ 9 065 215 

Město Sedlčany Kompostárna Kosova Hora Příbram 44 631 320 

Město Příbram Rekultivace skládky Květná Příbram 55 632 481 

Městys Jince Sběrný dvůr odpadů a kompostárna Příbram 11 365 543 

Zdroj: [18]
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Tab. 0.7: Podpořené projekty ve Středočeském kraji z oblasti podpory OPŽP 4.1 v roce 2011 

Název žadatele Název projektu Okres Celkové náklady 
projektu 

Technické služby Vlašim 
s.r.o. 

Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Vlašim Benešov 2 518 500 

Obec Čerčany Třídění bioodpadu v obci Čerčany - pořízení kompostérů pro 
občany 

Benešov 960 000 

Obec Hýskov Hýskov - biologicky rozložitelný odpad Beroun 666 000 

KAHOS, spol. s r.o. Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a 
následné využití pro hnojení zemědělské půdy 

Kladno 100 190 216 

Vladimír Vaňha Systém pro separaci a svoz komunálních biologicky 
rozložitelných odpadů 

Kladno 6 718 320 

Obec Radim Centrum odpadového hospodářství Radim III - MBÚ s 
Bioplynovou stanicí 

Kolín 718 468 066 

AVE Kolín s.r.o. Plošný sběr bioodpadu na území města Kolína Kolín 8 340 084 

AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

Koncepce plošného sběru, svozu a následného využití 
bioodpadu na území města Čáslavi a v přilehlých obcích 

Kutná Hora 7 974 600 

Obec Černíny Komunitní kompostárna Černíny Kutná Hora 747 180 

ZERS spol. s r.o. NÁKUP DRTIČE DŘEVA PRO KOMPOSTÁRNU KUTNÁ 
HORA-NEŠKAREDICE 

Kutná Hora 6 000 000 

KONTEJNERY s.r.o. Kontejnerová vozidla pro svoz bioodpadů Kutná Hora 6 120 000 

ZERS spol. s r.o. Nákup nosiče kontejnerů a kontejnerů pro svoz bioodpadů Kutná Hora 1 725 000 

Město Mělník Sběrný dvůr Mělník - Rousovice Mělník 6 211 470 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV 
s.r.o. 

Centrum průmyslového zpracování komunálních odpadů Mladá 
Boleslav 

Mladá Boleslav 591 845 838 

Město Dolní Bousov Kompostárna Dolní Bousov Mladá Boleslav 4 989 824 

COMPAG MLADÁ BOLESLAV 
s.r.o. 

Projekt na využití kompostovatelných odpadů Mladá Boleslav 18 438 916 

JPP trans s.r.o. JPP trans s.r.o. ? svoz bioodpadů Praha-východ 6 660 000 

Martin Sechovec Sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů Praha-východ 6 552 000 

AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o. 

Svoz bio odpadu z domácností ve městě Brandýs nad Labem - 
Stará Boleslav 

Praha-východ 8 064 300 

OBEC STRUHAŘOV Kompostárna Struhařov Praha-východ 12 551 831 

UVR Mníšek pod Brdy a.s. MBU - Ekologické centrum Mníšek pod Brdy Praha-západ 302 786 014 

OBEC VESTEC Sběrný dvůr Vestec Praha-západ 3 052 440 

Alois Vokurka SVOZ BIODPADŮ KE ZPRACOVÁNÍ Praha-západ 5 268 000 

Jan Ledvinka Jan Ledvinka ? svoz biologicky rozložitelných odpadů Praha-západ 6 552 000 

Ing. Jan Švejkovský JENA - nákup překopávače kompostů Praha-západ 13 320 000 

František Vlk Svoz bioodpadů - František Vlk Praha-západ 6 199 680 

Ing. Vladimír Švec VYBAVENÍ PRO KOMPOSTÁRNU CHYNICE Praha-západ 2 520 000 

Obec Hradištko Sběrný dvůr Hradištko Praha-západ 2 580 570 

Město Březnice Sběrný dvůr Příbram 7 287 933 

Městys Jince Zkvalitnění nakládaní s odpady - systémy pro separaci a svoz 
BRKO 

Příbram 1 416 163 

E K O L O G I E s.r.o. Modernizace skládky EKOLOGIE s.r.o. vybudováním 
Integrovaného centra pro nakládání s odpady 

Rakovník 480 891 000 

Technické služby Vlašim 
s.r.o. 

Zavedení separace a svozu bioodpadů ve městě Vlašim Benešov 2 518 500 

Zdroj: [18] 

 


