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Anotace 

 

Bakalářská práce se zabývá nakládaní s odpady v obci Sudkov, se zaměřením na zpracování 

bioodpadu a jeho separaci ze směsného komunálního odpadu. Stručně definuje základní 

terminologii a techniky v oblasti nakládání s odpady. Předkládá návrh na řešení této 

problematiky v obci Sudkov formou kompostárny s danou technologií a technickým 

vybavením. 

 

Klíčová slova: Bioodpad,  biologicky rozložitelný odpad, kompost, směsný komunální 

odpad,  kompostárna 

 

 

Summary 

This thesis deals with waste management in the village Sudkov, focusing on biological waste 

treatment and its separation from mixed municipal waste. The thesis briefly define the basic 

terminology and techniques in the treatment of biological waste. It proposes to address of this 

isme in Sudkov throught composting plant with the technology and technical equipment  
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1. ÚVOD 

S rozvojem lidské společnosti na naší planetě se vždy pojil i  vznik odpadů. Dlouhou 

dobu se však odpady nejevily jako problém. Souviselo to hlavně s tím, že dříve lidstvo 

využívalo pro svůj život a své životní potřeby jen věci z přírodních materiálů, tudíž u odpadů 

docházelo k rozpadu a návratu do koloběhu přírody. Tento stav tak byl dokonalý pro vztah 

člověka a přírody.  

Ovšem přišla doba rozvoje techniky a rychlý pokrok v lidské společnosti nepřinesl jen 

kladné stránky, ale i mnohá negativa. Mezi ně bezesporu patří stoupající produkce odpadů. 

Přímá úměra stále narůstající spotřeby zboží v současné „konzumní“společnosti a množstvím 

vznikajícího odpadu se nedá přehlídnout. Lidé se obklopují novými věcmi a staré se stávají 

odpadem .Problém není jen v množství, ale i v druhu odpadů. Vznikají nové syntetické 

materiál z kterých se vyrábí zboží. Velké části těchto materiálů se však jen těžko rozkládá a 

škodí přírodě. Proto je nutné hledat při vývoji nových materiálů také cestu k jejich ekologické 

likvidaci, abychom naši modrou planetu nezavalili odpady.  

Z toho důvodu je pro společnost čím dál více důležitější umět si poradit jak nakládat 

s odpady recyklace se zpravidla chápe jako využití výrobních, zpracovatelských či 

spotřebních odpadů energií v původní nebo nezměněné formě, bez ohledu na místo nebo čas 

vzniku a použití odpadů. Takto pojatá recyklace potom rozšiřuje a obohacuje domácí 

surovinovou základnu, snižuje nároky na dovoz surovin, šetří prvotní zdroje, přináší úspory 

energie, investičních prostředků, pracovních sila a zároveň chrání životní prostředí před 

nepříznivými vlivy škodlivin. Obec Sudkov je jednou z obcí Šumperského kraje, která se řadí 

mezi obce dobře hospodařící s odpady. Rozvíjí se zde třídění odpadů, představitelé obce již 

několik let šíří osvětu v této oblasti a pro občany této obce se stalo třídění a správné využití 

odpadů samozřejmostí. V poslední době se v obci vytvořila diskuse na téma, zda by se neměl 

také třídit a správně využít bioodpad. Občané projevili zájem o tuto službu a OÚ se snaží 

získávat co nejvíce informací o možnosti zavést tuto možnost pro občany. Jako všude je 

samozřejmě brzdí finanční prostředky, proto hledají co možná nejlevnější variantu využívání 

bioodpadu v této práci předkládám levné a efektivní řešení jejich problému.  

 

Cílem bakalářské práce je zpracovat projektový záměr pro obec Sudkov, zpracování 

bioodpadu z produkce veřejné zeleně obce a zeleně ze zahrad podporováním domácího 

kompostování a zřízení malé kompostárny na území obce. Dále analyzovat a zhodnotit, jak 
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obec Sudkov hospodaří v oblasti odpadového hospodářství. Pro analýzu a zhodnocení jsou 

vybrány roky 2008-2010.  

K řešení bakalářské práce byly použity metody: rešerše dostupné literatury a 

dokumentů, které umožní orientaci v teoretických východiscích v oblasti odpadového 

hospodářství obce, analýza dostupných podkladů a komparace rozpočtu města v oblasti 

odpadového hospodářství v časových řadách.Informace a podklady pro tuto práci jsou 

čerpány z odborné literatury, právních předpisu, internetových zdrojů a z interních materiálu 

poskytnutých obcí Sudkov. Veškeré prameny jsou uvedeny v seznamu použité literatury. 

Bakalářská práce je rozdělena do pěti kapitol – první kapitola obsahuje úvod, ve druhé  

kapitole se pojednává o právních a ekonomických aspektech odpadového hospodářství. Tato 

kapitola je teoretická, zaměřená především na pojem a charakteristiku odpadového 

hospodářství, jsou zde vymezeny nejčastější způsoby zneškodňování, úpravy a využití 

odpadů. Dále pak bude popsán legislativní rámec.  

Třetí kapitola obsahuje popis obce Sudkov, její historii a charakteristiku. Seznámí nás 

analýzou odpadového hospodářství obce. Zaměří se také na společnost, která celoročně 

zajišťuje komplexní komunální služby pro obec sudkov, obsahuje také vyhodnocení 

dotazníkového průzkumu. Na závěr třetí kapitoly budou zpracovány příjmy a výdaje obce na 

odpadové hospodářství. 

  Čtvrtá kapitola práce nás seznámí s  na návrhem řešení odpadového hospodářství 

obce, bude věnována projektu kompostování v obci, potřebného vybavení k realizaci projektu 

kompostovacího zařízení, což je výstavba malé komunitní kompostárny.  

Pátá a poslední kapitola pak obsahuje závěr této bakalářské práce. 

 

2. Právní a ekonomické aspekty odpadového hospodářství 

 V druhé kapitole bakalářské práce jsou vysvětleny a charakterizovány základní pojmy, 

jako je odpad, odpadového hospodářství a infrastruktura. Kapitola obsahuje seznámení s 

odpadovým hospodářstvím, dále také nabízí možnost seznámit se s platným legislativním 

rámcem. Druhá kapitola také obsahuje vyhodnocení dotazníkového průzkumu a na závěr 

popisuje nejčastější způsoby zneškodňování odpadů, jejich úpravu a využití. 
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2.Předcházení 
vzniku odpadu 

3. Omezení 
vzniku odpadů 

4. Nakládání  
s odpady 

4.1 Shromažďování 

4.2 Přeprava 

4.3 Skladování 

4.4 Úprava 

4.5 Využívání 

1. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

4.6 Zneškodňování 

2.1 Odpadové hospodářství  

Odpadové hospodářství (anglicky waste management), je novým technologickým 

odvětvím, které se bezprostředně dotýká všech stupňů výrobního a spotřebního cyklu od 

těžby surovin, přes výrobu, dopravu a spotřebu produktů až po jejich zneškodnění, kdy po 

uplynutí doby jejich životnosti se z nich stávají odpady(tzv. spotřební odpady). Významným 

podíl odpadů tvoří vedlejší materiály vznikající přímo při výrobě těchto produktů (tzv. 

výrobní odpady). OH tak ovlivňuje všechny složky národního hospodářství .  

  

2.2 Hlavní cíle OH: 

• předcházet vzniku odpadu nebo jej omezovat, 

• pokud již odpady vzniknou, nakládat s nimi tak, aby byly maximálně využity jako 

druhotné suroviny v původní nebo upravené formě a aby minimálně narušovaly 

životní prostředí. 

 

Obr. č. 1: Schéma základních činností v oblasti odpadového hospodářství 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: DIRNER, V. a kol. Ochrana životního prostředí. Základy, plánování, technologie, ekonomika, právo 

a management. Ostrava, 1997. 
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2.3 Odpad 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem 

odpadů, z nichž část má  vlastnosti odpadů zvláštních  nebo dokonce nebezpečných. Otázka 

zneškodňování nebo jejich využití, je dnes prvořadý úkol z hlediska ochrany životního 

prostředí i z hlediska ekonomického. Odpady představují nejčastější a nejsledovanější 

„vedlejší produkt“ lidské společnosti. V zákonu je odpad definován jako každá movitá věc, 

které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze 

skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. 

2.3.1 Druhy odpadu 

Oficiální je pouze členění na ty druhy, které jsou uvedeny v Katalogu odpadů. 

(vyhláška MŽP 381/2001 Sb., příloha č. 1). U každého druhu je uveden šestimístný kód – 

prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadu, druhé dvojčíslí podskupinu, třetí druh odpadu.  

Struktura i původ odpadů je velmi pestrá, používá se celá řada jiných členění podle 

účelu, ke kterému slouží. Jako kriterium pro rozdělení může sloužit např. původ, vznik, 

vlastnosti, hospodářské obory, vliv na prostředí a člověka, způsob odstraňování apod.  

Odpady lze členit:  

• podle základních fyzikálních vlastností, 

    plynné, kapalné, tuhé, směsné, 

• podle základních oborů hospodářské činnosti, 

    výrobní – průmyslové, zemědělské, stavební, 

    spotřební – komunální, 

• podle vlivů na člověka a prostředí, 

    nebezpečné, ostatní, 

• podle možností využití jako druhotné suroviny,  

    využitelné (dnes, v budoucnosti), 

    nevyužitelné. 
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2.3.2 Nebezpečné vlastnosti odpadů 

 

a) Výbušnost. Výbušná látka nebo odpad je pevná nebo kapalná látka či odpad (nebo 

jejich směs), která je schopná chemické reakce produkující plyn při takové teplotě a 

tlaku a takovou rychlostí, že může způsobit poškození okolí. 

 

b) Hořlavost (zápalnost) kapalin. Hořlavé kapaliny jsou kapaliny nebo jejich směsi, 

případně kapaliny obsahující pevné látky v roztoku nebo suspenzi, které uvolňují 

hořlavé páry při teplotách nepřesahující 60,5 °C.  

 

c) Hořlavost pevných látek. Pevné látky, které jsou za podmínek, jimiž jsou vystaveny, 

snadno zápalné nebo mohou způsobit požár, případně přispívat k požáru třením.  

 

d) Schopnost látek nebo odpadů se samovolně vznítit. Látky podléhající samovolnému 

ohřevu při normálních podmínkách, kterým jsou vystaveny, nebo se ohřívají při styku 

se vzduchem, které jsou náchylné k samovolnému vznícení. 

 

e) Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku s vodou hořlavé plyny. Látky, 

které při reakci s vodou jsou náchylné k samovolnému vznícení nebo uvolnění 

hořlavých plynů v nebezpečném množství.  

 

f) Oxidační schopnost. Látky, které samy nemusí být zápalné – mohou poskytovat 

kyslík nebo přispívají ke spalování jiných materiálů.  

 

g) Tepelná nestálost organických  peroxidů. Organické látky nebo odpady, které 

obsahují peroxidickou vazbu, jsou tepelně nestálé látky, které mohou podléhat 

exotermickému rozkladu.  

 

h) Akutní toxicita. Látky, které mohou způsobit úmrtí nebo vážné poškození zdraví při 

požití, vdechnutí nebo při styku s pokožkou.  

 



- 6 - 

i) Chronická toxicita  a opožděný účinek. Látky nebo odpady, které při vdechování, 

požití nebo průniku pokožkou mohou vyvolat opožděné nebo chronické účinky včetně 

kancerogenity. 

 

j) Schopnost látek nebo odpadů uvolňovat při styku se vzduchem nebo vodou 

jedovaté plyny. Látky nebo odpady, které reakcí se vzduchem nebo vodou uvolňují  

jedovaté plyny v nebezpečném množství. 

 

k) Žíravost, korozivita. Látky nebo odpady, které chemickou aktivitou mohou způsobit 

těžké poškození při styku s živou tkání nebo při úniku mohou poškodit nebo zničit 

ostatní zboží nebo dopravní prostředky. Rovněž mohou způsobit jiná rizika.  

l) Infekčnost . Látky nebo odpady obsahující živé organismy nebo jejich toxiny, které 

jsou známé nebo podezřelé z vyvolání onemocnění u zvířat a lidí.   

 

m) Ekotoxicita. Látky nebo odpady, které při uvolnění představují nebo mohou 

představovat okamžité či opožděné nebezpečí v důsledku nepříznivého zatížení 

životního prostředí. 

n) Následná nebezpečí. Látky nebo odpady schopné jakýmkoliv způsobem uvolňovat po 

uložení jiné materiály, tj. například výluhy. 

 

o) Radioaktivita. 1 

 

Zdroje a výskyt odpadů 

 Všechny uvedené odpady mohou vznikat ve výrobní ( průmyslové, stavební, 

zemědělské) i spotřební sféře ( služby, obchod, domácnosti, osobní spotřeba). 

 

 

 

 

 

 
1 KURAŠ, Mečislav , a kol. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha, 1994 
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2.4 Způsoby zneškodňování odpadů 

 

1) Skládkování odpadů 

 Mnoho druhů tuhých odpadů i kalů, včetně některých průmyslových i stavebních 

odpadů, se dosud zneškodňuje pouze skládkováním.  Komunální a jim podobné odpady lze 

sládkovat bez předběžné úpravy za předpokladu, že jsou učiněna vhodná opatření k zabránění 

znečištění  prostředí. Tímto způsobem se nyní zneškodňuje převážná část odpadů.  Jediným 

zařízením pro ukládání odpadů, vyhovujícím zásadám ochrany životního prostředí, je řízená 

skládka. To je technické zařízení, které slouží k ukládání určitých druhů odpadů za daných 

technických a provozních podmínek  a při průběžné kontrole jejich vlivu na životní prostředí.  

Projekt skládky musí zahrnovat i podmínky a způsoby její rekultivace. 

 

Každá řízená skládka musí být vybavena: 

 dokonalým těsnícím systém, či jinou bariéru oddělující skládku od okolního prostředí,  

 drenážním systémem a zařízením na zneškodňování odvedených škodlivin,  

 zařízením na jímání skládkového plynu, pokud na skládce plyn vzniká, 

 zařízení na příjem hutnění a ošetření odpadu. 

 

Zásady řízeného skládkování: 

 odpady jsou plánovitě naváženy do vhodně upravených prostor, 

 jsou rozhrnovány a zhutňovány v asi půlmetrových vrstvách a v mírném sklonu až do 

výše přibližně 2 m, 

 tento zhutněný odpad je denně shora i ze stran pokrývám asi 20 cm silnou vrstvou 

vhodné zeminy,  

 skládka se po konečném zaplnění rekultivuje, což umožňuje její následné využití.2 
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“Skládkujme pouze odpady, které nedokážeme využít” 

Odpady bychom měli především využívat, tedy recyklovat. Odpady uložené na 

skládce není možné dále využít, a tudíž nám nepřinášej žádný další prospěch.  

Na níže uvedeném obrázku je uvedeno srovnání způsobu nakládání s odpady pro Českou 

republiku s průměrem Evropské unie. Skládkování je u nás bohužel stále nejrozšířenějším 

způsobem odstraňování komunálních odpadů. Přesto můžeme konstatovat, že se u nás v 

posledních letech stále snižuje procento skládkovaných odpadů. 2 

Obr.2 : Nakládání s komunálními odpady  

  

Zdroj: Statistika energetického využívání odpadů 1905–2009, MPO 

2)  Tepelné zpracování odpadů 

 Cílem spalování odpadů je snížit množství organických kontaminantů v odpadech, 

omezit celkové množství odpadů ( a tím zaplnění skládek ) a zakoncentrovat těžké kovy 

v zachycovaném popílku. Využití tepla vzniklého v tomto procesu je jistě pozitivním jevem, 

není to však hlavní důvod pro volbu této metody zneškodňování. To platí zejména pro 

spalování nebezpečných odpadů. Spalovat by se však jen minimální množství odpadů, které 

již nelze využít jako druhotné suroviny. Spalováním lze zneškodňovat různé druhy odpadů: 

tuhé odpady i plynné odpady, tekuté kaly. 

 

 

 

2 KURAŠ, Mečislav , a kol. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha, 1994 
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3)  Fyzikální a chemické zpracování odpadů 

 Cílem fyzikálního a chemického zpracování odpadů je umožnění regenerace surovin, 

získání druhotných surovin či energie,  odstranění nebo snížení toxicity, zmenšení objemu 

odpadů.  Některé odpady lze zpracovat přímo u výrobce, nebezpečné chemické odpady, 

zejména složité směsi, je třeba většinou přepracovat ve zpracovatelských střediscích. 

K nejrozšířenějším chemickým průmyslovým odpadům patří:  

 Organické kapalné chemikálie a rozpouštědla, která lze regenerovat např. destilací, 

 Odpady obsahující těžké kov, které lze regenerovat redukcí, srážením, apod. 

 

4)  Biologické zpracování odpadů 

 Kompostování je aerobní biologický rozkladný proces, jehož účelem je co nejrychleji 

a nejhospodárněji odbourat původní organické substance v odpadu a převést je na stabilní 

humusové látky, které jsou prospěšné rostlinám. Kompostování odpadů je, ve srovnání se 

skládkováním, skutečným způsobem jejich zneškodnění.  Přednost kompostování je v tom, že 

umožní vrátit původní materiály do přirozených potravních cyklů. Kompostováním se značně 

snižuje množství a objem odpadu (až o 30 % ). Pro úspěšný průběh kompostování je důležitá 

správná volba rostlinných odpadů.3 

 

Z technologického hlediska se rozlišují následující základní způsoby výroby kompostů: 

 domácí kompostování, 

 kompostování v pásových hromadách, 

 kompostování v plošných hromadách, 

 Intenzivní kompostovací technologie: 

a) kompostování v biofermentorech (bioreaktorech), 

b) kompostování v boxech nebo žlabech. 

 kompostování ve vacích (Ag Bag kompostování), 

 vermikompostování. 

 

 

 

 

 

 

3 KURAŠ, Mečislav , a kol. Odpady, jejich využití a zneškodňování. Praha, 1994 
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Výhody kompostování: 

 až 100% dusíku je organicky vázáno, 

 tvorba cenných humusových látek, 

 zničení hnilobných a jedovatých látek, 

 eliminace většiny původců chorob, 

 tvorba přírodních antibiotik rostlin. 

 

Obr. č. 3 : Schéma kompostovací linky 

 

Zdroj: http://biom.cz/cz/odborne-clanky/kompostovani-zbytkove-biomasy 

2.4.1 Domácí kompostování 

Domácí kompostování je z hlediska legislativy považováno za předcházení vzniku 

odpadu. Kompostovat lze volně na hromadě nebo v kompostovacích boxech, které mohou 

být z nejrůznějších materiálů (dřevo, pletivo apod.). Kompostér si lze vyrobit z nejrůznějších 

snadno dostupných odpadních materiálu (např. ze starých palet). Plastové a dřevěné 

kompostéry lze také koupit v obchodech se zahradnickými potřebami. Objem kompostéru 

závisí na množství kompostovaného materiálu. Doporučuje se minimální objem 1 m3. 
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Ideální je mít na kompostovišti tři kompostéry. Do prvního se dává bioodpad a probíhá v 

něm intenzivní rozklad, ve druhém probíhá dozrávání kompostu a třetí slouží k odebírání či k 

uskladnění kompostu. Kompostoviště je vhodné umístit na rovném terénu, v závětří a na 

stinném místě, aby nedocházelo k vysoušení kompostu. 

 

Tab č. 1 : Materiály vhodné pro domácí kompostování 

 

odpad z kuchyně odpad ze zahrady jiné organické odpady 

potraviny květy popel ze dřeva 

zbytky jídel  pokosená tráva hobliny a piliny 

zbytky zeleniny a ovoce posekané či rozdrcené větve hnůj 

čaj, kávový výluh listí  

potravinami znečištěný papír ovoce, zelenina  

 

Zdroj: vlastní zpracování 

2.4.2 Komunitní kompostování  

 

Komunitní kompostování na úrovni obce 

Komunitní kompostování je systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby 

zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost. Jedná se o 

způsob předcházení vzniku odpadů, při kterém není nutné vést evidenci použitých materiálů. 

Zařízení se nezřizuje ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a není tedy zařízením pro 

nakládání s odpady ve smyslu § 14. Povinnosti vyplývající ze zákona o odpadech se na tato 

zařízení nevztahují. Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení 

vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a 

způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce. Vzor obecně 

závazné vyhlášky, který vydalo ministerstvo vnitra, je uveden v příloze č. 1. Tímto způsobem lze 

zpracovat pouze rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce. Produktem 

komunitního kompostování je výhradně zelený kompost, který může být využit k údržbě a 

obnově veřejné zeleně obce. . KK není primárně určena k produkci kompostu, ale ke 

kontrolovanému nakládání se zbytky z údržby zeleně. Dojde k výraznému snížení objemu 

bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož 

odstranění se platí. 
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Jiné využití zeleného kompostu je možné pouze za splnění podmínek stanovených 

zvláštními právními předpisy (zákona o hnojivech). Především je nutné provést registraci u 

ÚKZÚZ a splnit všechny požadavky vyplývající ze zákona o hnojivech a jeho prováděcích 

právních předpisů.  

 

Komunitní kompostárna by měla mít určenu odpovědnou osobu, která zodpovídá zejména za:  

 

 správný průběh procesu aerobního kompostování, včetně správné surovinové skladby, 

správné vlhkosti a struktury kompostovaného materiálu, 

 

 pořádek na komunitní kompostárně a v přilehlém okolí,  

 

 správné využití zeleného kompostu. 5 

 

Pro účely komunitního kompostování se jako nejvhodnější ukazuje kompostování 

v pásových hromadách. Ostatní technologie kompostování vyžadují totiž vyšší náklady na 

vybudování zařízení a zároveň je i jejich provozování daleko náročnější na znalosti a 

zkušenosti provozovatele. 

 

Obr. č. 4 : Ukázka technologie kompostování v hromadách 

 

 

http://biom.cz/cz/odborne-clanky/plochy-vhodne-pro-kompostovani-v-pasovych-hromadach 

 

 

 

 

4
http://www.ceho.cz/fileadmin/user_upload/CeHO/kaly/Metodicky_navod_BRO.pdf 
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1) Co je kompost  

Kompost je organické hnojivo vzniklé kompostovacím procesem, což je přirozený 

biochemický proces, probíhající v přírodě, při němž z původních organických látek, pod 

vlivem živých organismů, zvláště mikrobů, vzniká stabilní organické hnojivo - kompost.  

Jedná se o aerobní kompostování, tedy kompostování za dostatečného přístupu vzduchu 

nezbytného pro rozvoj aerobních mikroorganismů potřebných pro rozklad organické 

hmoty. Kompostu se někdy říká „zelené zlato“ a zkušení pěstitelé vědí, proč: kompost má 

aktivní podíl v koloběhu života a jako konečný produkt je velmi hodnotným substrátem s 

blahodárnými účinky. 

 

2) Použití kompostu 

Kompost se používá ke zlepšení vlastností půdy, hnojení a k rekultivaci půdy, pro 

pěstování zeleniny, vína, ovoce, také pro pěstování sazenic a jako příměs při výrobě 

substrátů.  

 

Obr. č. 5 : Ukázka hotového kompostu 

 

 

 

Zdroj: http://hobby.idnes.cz/ 

2.4.3 Proč třídit bioodpad 

Každý rok je ukládáno více než 3 miliony tun směsných komunálních odpadů, z toho 

přibližně 40% tvoří biologicky rozložitelné komunální odpady (BRKO). Tyto bioodpady by 

mohly být vytříděny a využity pro výrobu bioplynu, elektrické energie a kompostu, který 

může obohatit zemědělskou půdu o tolik potřebný humus.  
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 Za neplnění skládkové směrnice nám hrozí pokuty v řádech miliard Kč  

Se vstupem do Evropské unie jsme se zavázali snížit množství bioodpadů ukládaných 

na skládky. Již v roce 2010 jsme měli snížit množství bioodpadů na skládkách o 25%, v roce 

2013 to má být o 50% a v roce 2020 o 65% ve srovnání s množstvím v roce 1995. Česká 

republika své závazky neplní a hrozí nám pokuty v řádech miliard Kč. Občané svým 

odpovědným přístupem tak mohou přispět k odvrácení zbytečných penalizací.  

2.5 Odpadové hospodářství v obcích ČR 

Odpadové hospodářství obcí je souborem služeb, kterými obce primárně zajišťují 

odvoz odpadů od svých občanů, případně dalších subjektů, využívajících systém obce, a 

odpadů z činností obce. Tímto obce udržují čistotu životního prostředí na svém území. Spolu 

s rostoucími nároky na kvalitu nakládání s odpady, které souvisejí s legislativními požadavky 

a technickým vývojem, narůstá také rozsah těchto služeb. A s tím pochopitelně náklady 

spojené s jejich provozem. Tento logický rámec se však v praxi těžko vysvětluje občanům – 

uživatelům uvedených služeb a ještě hůře politikům, kteří se na jedné straně podílejí na tvorbě 

legislativního rámce pro nakládání s odpady a na straně druhé odmítají převzít zodpovědnost 

za rostoucí náklady. Dokladem tohoto přístupu je současná diskuze o navýšení horní hranice 

místního poplatku pro občany za systém nakládání s odpady v obci. 

 Sledování a pravidelné hodnocení ekonomických ukazatelů komunálního odpadového 

hospodářství je v praxi nezbytné pro dlouhodobý rozvoj regionálních systémů nakládání s 

odpady, které budou environmentálně, ale také sociálně a ekonomicky únosné pro občany, 

obce a další subjekty v systému. Ekonomické ukazatele komunálního odpadového 

hospodářství nejsou v ČR systematicky sledovány. Jediným zdrojem dat jsou údaje AOS 

EKO-KOM, a.s., která vyhodnocuje ekonomické údaje od obcí již od r.2001. Údaje jsou 

získávány z ročního dotazníku o nakládání s komunálními odpady, který všechny obce 

zúčastněné v systému EKO-KOM poskytují jedenkrát ročně. Za rok 2010 zpracovávalo tento 

dotazník 5 904 obcí (10,399 mil. obyvatel). Díky tomuto každoročnímu šetření byl získán 

unikátní soubor dat v časové řadě, který umožňuje detailní popis vývoje nákladů komunálního 

odpadového hospodářství. Konsolidované výstupy z dotazníků slouží jako podklad pro různé 

studie včetně např. Strategie rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR.5 

 

5
zdroj:http://www.ekokom.cz/uploads/attachments/Obecne/sborniky/Sbornik_odpady_a_ 

obce_2011.pdf 
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2.6 Legislativa odpadového hospodářství ČR 

Odpadové hospodářství je relativně mladou, avšak dynamicky se rozvíjející oblastí 

národního hospodářství. Průmyslově a ekonomicky vyspělé země se začaly odpadovým 

hospodářstvím intenzivně zabývat teprve v posledních 20 – 30 letech, v České republice 

vznikl první zákon o odpadech až v roce 1991. Před rokem 1991 nebylo nakládání s odpady v 

ČR na legislativní úrovni nijak kontrolováno ani řízeno a s výjimkou tzv. druhotných surovin 

nebylo ošetřeno žádným složkovým předpisem. 

Dne 15.května 2001 pod číslem 185 vyšel ve sbírce zákonů v pořadí již třetí zákon o 

odpadech od roku 1991. Jedná se o právní úpravu vyvolanou nejen potřebou do souladu 

českou legislativu s evropskou, ale hlavním smyslem tohoto zákona je využití zkušeností a 

poznatků za dobu prováděcí praxe, jež vyplynula z dosavadní právní regulace odpadového 

hospodářství a ze zhodnocení její účinnosti. Legislativa odpadového hospodářství se řídí 

základními zákony, vyhláškami a nařízeními vlády. Přehled aktuálních legislativních nařízení 

je pro ČR vždy uveden na stránkách MŽP ČR 

 

1)  ZÁKON O ODPADECH Č. 185/2001 SB. 

Zákon o odpadech je základním českým zákonem pro oblast odpadového 

hospodářství. Zavedl takzvanou "hierarchii odpadů", kde na prvním místě stojí předcházení 

vzniku odpadů a na druhém místě je znovupoužití již nepotřebných výrobků. Pro odpady pak 

dále platí, že materiálové využívání odpadů (recyklace) má mít přednost před energetickým 

využíváním, a to by zase před odstraňováním odpadů (tedy skládkováním).  

 Základní pojmy používané v zákoně 

 Komunální odpad - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob 

a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání.  

 

 Nakládání s odpady - jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, 

přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování. 

 

 Skládka odpadů - technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a 

řízeným uložením na zemi nebo do země.  
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 Materiálové využití odpadů - náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, 

které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k 

původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.  

 

 Energetické využití odpadů  - použití odpadů hlavně způsobem obdobným jako paliva 

za účelem získání jejich energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie.  

 

 Nejdřív využít! -  Zákon o odpadech v paragrafu 11 "Přednostní využívání odpadů" říká, 

že uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty odpady, u nichž jiný způsob 

odstranění není dostupný nebo by přinášel vyšší riziko pro životní prostředí nebo lidské 

zdraví. Každý má při své činnosti zajistit přednostně využití odpadů před jejich 

odstraněním. Tato hierarchie se však bohužel v praxi příliš nedodržuje, jinak by většina 

komunálních odpadů nemohla končit na skládkách (což je vlastně odstranění odpadů).  

 

2) Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů(zákon o obalech) - 

úplné znění 

 

Smyslem toto zákona je chránit životní prostředí a předcházet vzniku odpadů z obalů, 

a to zejména snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek 

obsažených v těchto obalech v souladu s právem Evropských společenství. Stanovuje práva a 

povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost správních úřadů při 

nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh nebo do oběhu, při zpětném 

odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky a ochranná opatření. Vztahuje na 

nakládání se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s 

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

nebo vnitrozemské vodní plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána 

a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve Sbírce zákonů.6 

 

 

 

 
6 

Zdroj: Zákon č. 477/2001 Sb 
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3)Nařízení 

 

 111/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy 

vratných zálohovaných obalů    

 197/2003 Sb., Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

 

4)  Vyhlášky 

 

Z důvodu obsáhlosti se vyhlášky nachází v příloze č. 2. 

 

5) Směrnice EU č. 1999/31/ES o skládkách odpadu  

Směrnice stanovuje požadavek na snížení množství biologicky rozložitelného odpadu 

ukládaného na skládky na 75 % celkové hmotnosti v roce 1995 do roku 2010, na 50 % této 

hodnoty do roku 2013 a 35 % této hodnoty do roku 2020. 

2.6.1 Plán odpadového hospodářství  ČR 

 
Plán odpadového hospodářství České republiky stanovuje konkrétní cíle a opatření pro 

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

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

na roky 2003 – 2013. Cíla stanovené v plánu odpadového hospodářství směřují zejména k 

podpoře materiálového využití odpadů a omezení jejich negativního vlivu na životní 

prostředí. 7  

 

 

 
 
 
 

 
7
Zdroj: http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi_cr 
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3. Hospodaření s odpadem v obci Sudkov 

 
Třetí kapitola obsahuje popis obce Sudkov, její historii a charakteristiku. Seznámí nás 

analýzou odpadového hospodářství obce. Zaměří se také na společnost, která celoročně 

zajišťuje komplexní komunální služby pro obec sudkov, obsahuje také vyhodnocení 

dotazníkového průzkumu. Na závěr třetí kapitoly budou zpracovány příjmy a výdaje obce na 

odpadové hospodářství. 

 

Obr. č. 6 : Mapa obce Sudkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: http://maps.google.cz/maps?hl=cs&tab=vl 

 

3.1 Historie obce Sudkov    

 

Vesnice Sudkov je začleněna územně pod okres Šumperk a náleží pod Olomoucký 

kraj. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je rovněž okresní město Šumperk. Obec Sudkov 

se rozkládá asi sedm kilometrů jižně od Šumperku. Z turistického hlediska patří rovněž do 

horské oblasti Jeseníků. Na území této středně velké vesnice žije trvale zhruba 1160 obyvatel. 

Protéká zde řeka Desná.  
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Pro školní děti zde obec zřídila základní školu vyššího stupně a pro děti jež do školy 

ještě nechodí je zde mateřská školka. Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní 

hřiště. Dále bychom v obci našli knihovnu, kostel a hřbitov. Z další občanské vybavenosti je 

zde rovněž poštovní úřad. Místní obyvatelé mohou využívat kanalizaci i veřejný vodovod. 

Nejbližší vlakové zastávky jsou Bludov a Postřelmov.  

Sudkov leží v průměrné výšce 290 metrů nad mořem. První zmínku o obci nalezneme 

v historických pramenech v roce 1353. Celková katastrální plocha obce je 494 ha, z toho orná 

půda zabírá čtyřicetjedna procent. Kolem jedné třetiny výměry obce je zalesněná. 9 

3.2 Plán odpadového hospodářství obce 

 
Obec Sudkov je menší obcí  a plán odpadového hospodářství tudíž nemá. Pracovníci 

OÚ však vedou podrobnou evidenci odpadů, jejich svozů, třídění. Každoročně vyhodnocují 

množství a finanční zátěž pro obec.  

3.3 Odpadové hospodářství obce  

 
Obec Sudkov má v tomto roce cca 1150 stálých obyvatel . Správní území obce sestává 

z jednoho  katastrálního území : katastrální území Sudkov. Obec má v souladu s § 17 odst. 2 

zákonu o odpadech schválenou obecně závaznou vyhlášku. Dle Obecně závazné vyhlášky 

 č. 1/2006 má obec stanovený systém shromažďování, sběru, přepravy , třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Obce. 

Občané byli vyhláškou seznámeni vyvěšením na úřední desce, prostřednictvím internetových 

stránek a ve místním zpravodaji. Dále pak má obec zpracovánu obecně závaznou vyhlášku č. 

6/2010, která stanovuje místní poplatky za odstraňování a nakládání s odpady. Sazba poplatků 

činí 450 ,- Kč za každou osobu s trvalým pobytem v obci a za každý rekreační objekt. Obec 

neprovozuje žádný sběrný dvůr ani sběrné místo na velkoobjemové a nebezpečné odpady. 

Toto řeší nárazovým sběrem 2x ročně v prostorách dvora OÚ. Nakládání s jednotlivými druhy 

odpadu zajišťuje obec následovně.  

 

 

 

9
 http://www.obce-mesta.info/obec.php?id=Sudkov-541109 
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3.3 Systém sběru komunálního odpadu 

Komunální odpad (kat. č. 200301) je občany ukládán do kovových či plastových 

popelnic objemu á 110 L. Tyto popelnice jsou majetkem občanů a ti si je mohou zakoupit na 

OÚ. Komunální odpad je dále předáván oprávněné osobě EKO servis Zábřeh s. r. o,  

IČ 25896903 na základě smlouvy ze dne 14.12.2001. Obec  má se společností Eko servis 

Zábřeh s.r.o. také uzavřenou smlouvu ze dne 2.1.2006 o zajištění služby evidenčních a 

nahlašovacích povinností na úseku nakládání s odpady, vznikajícími na území obce Sudkov. 

Svoz popelnic je v obci prováděn v letním období 1x za 14 dní a v zimním období 1x týdně. 

Změny frekvence svozu popelnic jsou vždy vyhlášeny rozhlasem, na internetových stránkách 

a v místním zpravodaji.   

 

Seznámení s EKO servis Zábřeh s. r. o.  

EKO servis Zábřeh s.r.o. je obchodní společností ve 100 %-ním vlastnictví města 

Zábřeh. Svoji činnost zahájila 1. 1. 2002. Vznikla transformací z příspěvkové organizace 

BOBR servis Zábřeh, městské služby. Do roku 1993 zajišťovala služby pro město Zábřeh 

původně rozpočtová organizace Technické služby města Zábřeh. Valnou hromadu společnosti 

tvoří Rada města Zábřeh, jediným společníkem je Zastupitelstvo města Zábřeh. 

Sídlo firmy je na ul. Dvorská 19, středisko pro třídění odpadů SEPAREX se nachází na ul. 

Leštinská 36 v Zábřehu. V současné době EKO servis Zábřeh s.r.o. celoročně zajišťuje 

komplexní komunální služby pro město Zábřeh a pravidelné služby pro 22 obcí zábřežského 

regionu včetně služeb pro firmy a živnostníky z blízkého okolí. Společnost EKO servis 

Zábřeh s.r.o. je od března 2004 držitelem certifikátu ISO 14001 pro šetrný přístup k 

životnímu prostředí, který v březnu 2006 obhájila v dozorovém auditu certifikační společností 

CLPR a od roku 2005 je držitelem akreditačního certifikátu obalové společnosti EKO-KOM, 

který letos za přísnějších podmínek rovněž obhájila. 10 

 

 

 

 

10 
Zdroj: http://www.ekozabreh.cz/o-nas/historie 
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3.3.1 Třídění odpadů 

 Velkou roli v hospodaření s odpady hrají v obci možnosti třídění odpadů. Občané jsou 

neustále informování o způsobu třídění a nakládání recyklovaných druhů odpadů. Vytřídit 

z domovního odpadu co nejvíce znovu obnovitelných částí se snaží každá domácnost. Tím se 

nejen snižuje objem komunálního odpadu, ale zároveň to znamená pro hospodaření obce 

vyšší dotace od firmy EKO – KOM do pokladny OÚ. V obci tak mají tyto vytříděné složky 

komunálního odpadu: 

   kat.č. 15 01 01 Papírové a lepenkové odpady, 

   kat.č. 15 01 02 Plastové obaly, 

   kat.č. 15 01 05 Kompozitní obaly, 

   kat.č. 15 01 07 Skleněné obaly, 

   kat.č. 20 01 01 Papír a lepenka, 

   kat.č. 20 01 39 Plasty. 

 

Obec se snaží co nejvíce přiblížit nutnost třídění odpadů svým občanům. V současné 

době je na území obce již celkem 7 sběrných míst s barevnými kontejnery na papír o objemu 

á. 1 800 l, na sklo á 1500 l  a na plasty á 3200 l . Vzhledem k umístění a množství sběrných 

nádob může bez problémů třídit v této obci každá domácnost. Kontejnery s tříděným 

odpadem jsou vyváženy 1x měsíčně nebo na základě telefonické dohody s firmou Eko servis 

Zábřeh s.r.o.  

 

Protože se vedení obce snaží o co nejširší možnosti využití tříděného odpadu nezůstala 

jen u sběrných nádob, ale umožňuje svým občanům také pohodlnější způsob a to ve formě 

třídění prostřednictvím mikroténových pytlů přímo v každé rodině. Každý občan má zdarma 

k dispozici na OÚ dva druhy mikroténových pytlů. Žluté slouží na shromažďování plastů a 

oranžové na sběr TETRA-PAKOVÝCH obalů. Nákup pytlů  na tříděný odpad je 

v hospodaření obce zahrnut do nákladů. Občané je mohou doma pohodlně naplnit. Svoz 

těchto komodit je zajišťován pracovníky obce od jednotlivých domů 1x měsíčně. Svoz je 

stanoven vždy na první pondělí každého měsíce.  

V rámci rozšíření podvědomí občanů o nutností třídění a zároveň o usnadnění této 

činnosti zajišťuje obec dvakrát ročně svoz skleněného odpadu přímo od domů. Vždy na jaře a 

na podzim jsou občané informováni  a ve stanoveném dni svážejí pracovníci obce skleněný 

odpad nachystaný občany přímo od domů. Svozem tříděného odpadu přímo z místa bydliště 
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(plastů, TETRA- PAKU, skla a železných šrotů) umožňuje třídit odpad i občanům, kteří 

např.: ze zdravotních či jiných důvodů nemohou třídit do sběrných nádob v obci.  

Železné šroty jsou sice obchodovatelnou surovinou, nicméně  patří také do skupiny 

odpadů. V Sudkově zajišťuje jejich sběr místní organizace Sbor dobrovolných hasičů. 

V jarním a podzimním období členové SDH sbírají železné odpady přímo od domů v obci.  

 

 

Tabulka č. 2 : Co kam patří a nepatří 

 

 PATŘÍ NEPATŘÍ 

 

Papír  

 

noviny, časopisy, reklamní letáky, 

kartony, sešity, papírové obaly, 

krabice roztrhané na menší kusy, 

balící papír, lepenka, kancelářský 

papír, sešity obálky 

 

do kontejneru nepatří mokrý, 

mastný ani jinak znečištěný papír, 

uhlový a voskovaný papír, použité 

plenky 

 

 

Plasty 

 

sešlápnuté PET láhve, plastové 

nádoby a láhve, plastové kelímky, 

sáčky a fólie, čisté plastové obaly 

od mléka, jogurtů a ostatních 

mléčných výrobků, plastové tašky, 

prázdné plastové obaly od 

šampónů, kosmetiky a čistící 

prostředků 

 

do kontejneru nebo pytle nepatří 

bakelit, guma, PVC linoleum, 

pneumatiky, novodurové trubky, 

plastové obaly od barev, olejů a 

chemikálií 

 

Sklo 

 

bílé nebo barevné sklo, vymyté 

skleněné láhve, zavařovací 

sklenice, tabulové sklo 

 

do kontejneru nepatří keramika, 

porcelán, autosklo, drátěné sklo a 

zrcadla 

 

 

Nápojové  

kartony 

 

 

vypláchnuté krabice od džusů, 

mléka apod. 

 

do kontejneru nebo pytle nepatří 

nápojové kartony se zbytky 

potravin 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Co je EKO – KOM ? 

 

EKO‐KOM, a.s. je autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění 

povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, které vyplývají ze zákona č. 477/2001 

Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů. Povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z 

obalů mají podle zákona, osoby, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do 

oběhu, tzn. dovážejí, plní, importují do ČR nebo prodávají. Tyto osoby mohou pro splnění 

těchto povinností uzavřít Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO‐KOM, a.s.  

 Systém EKO‐KOM zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů prostřednictvím systémů tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti 

osob oprávněných nakládat s odpadem. To znamená, že společnost EKO‐KOM, a.s. fyzicky 

nenakládá s obalovým odpadem, ale podílí se zejména na financování nákladů spojených se 

sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. Systém vychází z obdobných 

modelů, které jsou provozovány v evropských zemích, kde tyto systémy tvoří integrovanou 

součást nakládání s komunálním odpadem. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a 

obalových odpadů systém EKO‐KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, 

poradenskou, výzkumnou a vzdělávací. 

 

Obr. č. 7 : Logo firmy EKO-KOM, a. s. 

 

 

 

Zdroj: http://www.ekokom.cz/ 

 

 

 

1)  Nebezpečné složky komunálního odpadu 

 Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu je v obci zajišťován dvakrát 

ročně jejich odebíráním na předem vyhlášeném místě v prostoru garáží u obecního domu. Při 

přebírání nebezpečného odpadu jsou přítomni vždy zástupci obce a zástupci společnosti EKO 

servis, kteří také zajišťují odvoz tohoto odpadu.  
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2) Odpady stavebního charakteru 

 

 Dle vyhlášky obce č. 1/2006 je stavební odpad vzniklý při stavební činnosti občanů, 

popř. právnických osob nebo osob fyzických oprávněných k podnikání, ukládat do 

velkoobjemných kontejnerů, které musí být odvezeny na náklady občanů, právnické či 

fyzické osoby oprávněné k podnikání, popřípadě si občané řeší odvoz a likvidaci odpadu 

individuálně.  

 

3) Odpad z čištění, místních komunikací, údržby veřejné zelené  

Tyto odpady jsou uklízeny do velkoobjemných kontejnerů a předávány oprávněné 

firmě Eko servis. V roce 2010 bylo celkem 5,68 t odpadu kat. č . 20 02 01 Biologicky 

rozložitelný odpad. BRKO vzniká hlavně z údržby obecní zeleně a hřbitova. Město pro tyto 

účely zaměstnává lidi registrované na úřadu práce, kteří sečou trávu, prořezávají stromy, 

hrabou listí apod. V Sudkově je veřejných prostranství se zelení a stromy mnoho, proto je 

také produkce BRKO vysoká. Skutečná produkce je však mnohem vyšší. Způsobeno je to tím, 

že většina obyvatel vyhazuje tento odpad do popelnic a ten poté skončí na skládce. Obyvatelé 

mají také stále v oblibě jeho pálení, což má špatný vliv na životní prostředí. 

 

3.4 Zapojení mladé generace 

 

V rámci výchovy nastupující generace je do nutnosti naučit se třídit zapojena 

v Sudkově i mladá generace ze školky a školy. Obě instituce ve spolupráci s obcí pořádají 

každý rok několik akcí, při nichž si děti zvykají na přirozenou nutnost třídění odpadu. Dvakrát 

ročně pořádá ZŠ sběr papíru do velkoobjemných kontejnerů. Protože odpadový papír je 

v současné době obchodovatelná komodita, splní tyto akce hned dva účely. Svoz a výkup 

papíru zajišťuje pro tyto akce společnost SITTA a.s.. Zanedbatelné pro výchovu dění nejsou 

ani pravidelné akce ZŠ a MŠ pod záštitou OÚ Sudkov s názvem: „Uklízíme svoji obec“, které 

probíhají na jaře a na podzim. Děti s učitelkami a pracovníky obce projdou stanovené úseky 

obce a čistí je od pohozených odpadků. Tyto zdánlivě obyčejné činnosti pomáhají dětem 

zakořenit v sobě to, že udržovat pořádek a třídit odpady je naprosto přirozené. Správnou 

výchovou dorůstající generace občanů si obec může zajistit zvýšení kvality hospodaření 

v oblasti nakládaní s odpady.  
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3.5 Vyhodnocení dotazníkového průzkumu 

 Při vyplňování dotazníků bylo osloveno 40 domácností. Vzhledem k tomu že v obci je 

kolem 290 domácností v rodinných domech a 130 v bytových domech. Byl vybrán vzorek 30 

domácností z rodinných domků a 10 domácností z bytových domů. Dotazník byl sestaven pro 

potřeby obce v oblasti nakládání s bioodpadem.  

 

1. Na první otázku zda dotazované domácnosti vlastní zahradu u domu, odpovědělo z 40 

domácností, 33 kladně a 7 záporně.  Z toho 30 domácností vlastní zahradu u rodinného 

domku a 3 žijící v bytovém domě vlastní zahradu v zahrádkářské kolonii.  

 

Graf č. 1 : Procentuální vyjádření otázky č. 1 

 

82%

18%
Má zahradu 

Nemá Zahradu

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

2. Odpovědi z druhé otázky kolik domácností vlastní kompost ukázali, že na 27 

zahradách je založeno kompost. Dále na 7 zahradách není, ale  6 z nich uvažuje o 

založení.  

 

Graf č. 2 : Procentuální vyjádření otázky č. 2 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

67%

18%

15% Má kompost 

Nemá
kompost 

Ne, ale
uvažuji o



- 26 - 

3. V otázce číslo tři měli dotazovaní více možností odpovědí jak nakládají s bioodpady. 

Odpovědi na otázku o nakládání s kuchyňskými bioodpady se diametrálně lišily od 

odpovědí na část dotazníku o nakládání s bioodpady ze zahrad. Ukázalo se, že 

bioodpad z kuchyně končí spíše v popelnicích než na kompostu kam patří. Dle mého 

názoru to svědčí o malé informovanosti lidí co vše lze kompostovat a o jejich 

pohodlnosti. Naopak nakládání s bioodpadem ze zahrad (trávu, listí, větve) dopadlo 

v dotazníku ve prospěch kompostování . 

 

Graf č. 3.1 : Kuchyňským bioodpad   Graf č. 3.2 : Bioodpad ze zahrad 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování       Zdroj: vlastní zpracování 

 

 

4. Otázka číslo 4, odrážela problém obce s chybějící nabídkou o možnosti likvidace 

bioodpadu. Většina dotázaných na tuto otázku odpověděla kladně. I domácnosti, které 

vlastní kompost by využívaly svoz bioodpadu z důvodu malé kapacity svého 

zahradního kompostu.  

 

 

Graf č. 4 : Využití kompostování 
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Zdroj: vlastní zpracování 
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5. Ukázalo se, že 92 % dotázaných domácností považuje třídění bioodpadu za smyslu 

plné ať z důvodu snížení množství KO, tak i z důvodu zlepšení životního prostředí. 

8% nepovažuje třídění za důležité. 

 

 

Graf č. 5 : Smysl třídění 

92%

8%

ANO Ne

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

3.6 Hospodaření obce 

 
Graf č. 6: Vývoj produkce komunálního odpadu obce v letech 2008-2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Množství komunálního odpadu se každoročně zvyšuje, jak je z grafu patrné. Od roku 

2008 došlo k nárůstu vyprodukovaného KO z 319,76 t/rok na 328,21 t/rok (r. 2010). Produkce 

KO tedy stoupla přibližně o 2,6%. 

 

 

t 

rok 



- 28 - 

 

 

Tab. č. 3: Příjmy a výdaje obce Sudkov na OH v letech 2008-2010 ( Kč ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Interní materiály obce sudkov, vlastní zpracování  

 

 

Jedná se o výdaje spojené s odstraňováním odpadů. Jak je z tabulky patrné výdaje 

neustále rostou, a to jak v důsledku zvyšování množství KO, kde ve sledovaném období je 

2,6% růst. Příčinou můžeme být také mírným přírůstek obyvatel v obci, ale hlavně také tím, 

že poplatky za ukládání KO na skládku se každoročně zvyšují.  

 

 

 
Příjmy 2008 2009 2010 

Vybráno od občanů  525 150 521 900 535 965 

Vybráno  od firem 28 650 27 825 32 354 

Za třídění od EKO-KOM 100 523,5 119 967 134 771 

Příjmy Celkem 654 323,5 669 692 703 090 

    

Výdaje    

Svoz kontejnerů a plastů 60 684,3 55019,2 70 005 

za sběr a svoz  370 253,5 341665,9 341 068,9 

za uložení  127 904 158 529 164 105 Komunální odpad 

odměna za evidenci 6222,5 5957,7 6693,2 

Pytle 11 442,4 12305 9130 

Nebezpečný odpad 14 538,3 20804,3 20 554,8 

Velkoobjemový odpad 56 907,7 56623 39 351,3 

Výdaje celkem 641 730,2 650 904,1 650 908,2 

Rozdíl 12593,3 18787,9 52181,8 
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4. Návrh řešení odpadového hospodářství obce 

Návrh řešení je zaměřen na podporu využívání zbytků z údržby veřejné zeleně a 

zahrad na území obce Sudkov formou domácího a komunitního kompostování a jednak 

kompostováním v malé kompostárně, kde bude probíhat jak kompostování rostlinných zbytků 

z veřejné zeleně, tak i ze zeleně zahrad občanů, kteří nemají zájem a nebo z nějakých důvodů 

nemůžou kompostovat na vlastním pozemku. To by snížilo podíl bioodpadu ve směsném 

komunálním odpadu. Celková produkce směsného komunálního odpadu v obci v roce 2010 

dosáhla úrovně 328,21 tuny, což odpovídá 281,9 kg/osobu/rok. Cílem projektu je snížit podíl 

kompostovatelného odpadu ve směsném komunálním odpadu. Lidé, kteří už kompostují, nebo 

rádi začnou s kompostováním vlastních zbytků a zeleně, bude dodán návod jak správně 

kompostovat a jak vhodně kompost využít. Vzniklý kompost bude použit zásadně pro potřeby 

obce pro zkvalitnění obecné zeleně, zlepšení čistoty a vzhledu okolí, pro náhradní výsadbu a 

rekultivaci pozemků. Přebytky budou zdarma poskytovány občanům obce.  

 

Cílové skupiny 

 Obyvatelé obce – projekt je zaměřený především na obyvatele obce, aby produkovali 

vlastní kompost, měli z něj vlastní užitek a omezili objem komunálního odpadu. 

 

 Obec - bude mít možnost lépe pečovat o kvalitu půdy na veřejných prostranstvích díky 

jejímu obohacování živinami z kompostu. Zbaví se černých skládek bioodpadu a také 

se přestanou pálit větve a tím se omezí znečišťování životního prostředí.  

4.1 Domácí kompostování  

 
Podpora domácího kompostování je základní opatření pro snížení množství bioodpadu 

ve směsném komunálním odpadu (SKO). V Sudkově je převážná část rodinných domků, kde 

naprostá většina z nich má svou zahradu a dle průzkumu má kompost založený 67 % 

dotázaných domácností. Což je velký potenciál k rozšíření počtu zahrad s kompostem. Pro 

propagaci domácího kompostování bude potřeba vydání informačních letáčků a jejich 

následná distribuce do každé domácnosti, zorganizovat přednášku o kompostování a  

informovat o ní v obecním zpravodaji. Tato informační činnost se bude muset provádět 

opakovaně, dále lze praktikovat návštěvy vyškolených osob přímo v domácnostech.   
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Obec může zvážit hromadné pořízení kompostérů  a nabídnout je zájemcům. Je na výběr mezi 

dvěma základními materiály - dřevem a plastem. Dřevěné kompostéry mají nižší pořizovací 

náklady jsou příznivější pro životní prostředí, ale snadněji podléhají vlivu prostředí. Problém 

lze vyřešit použitím odolnějších typů dřeva ( borovice, modřín), popřípadě povrchovou 

úpravou materiálu (ekologické barvy). Plastové kompostéry jsou dražší, ale vydrží déle. 

Občané by kompostér dostaly v nesestavené formě s návodem na sestavení. Jednoduchou 

montáž by provedly až na místě. Kompostéry lze zájemcům prodávat se slevou, nabídnout do 

pronájmu na dobu určitou či předat zdarma. Všechny možnosti by měli být ošetřeny 

smlouvou umožňující kontrolu použití pracovníkem úřadu po určité období a možnost 

kompostér odebrat nebo za jeho zneužití účtovat pořizovací cenu. 

4.2 Komunitní kompostování 

Komunitní kompostování je společná aktivity skupiny lidí, např. obyvatel bytového 

domu či obyvatel několika rodinných domů. Prvním krokem je potvrdit zájem obyvatel 

bytového domu, případně jiných domácností. Při průzkumu na základě dotazníku se k této 

možnosti zpracování bioodpadu přikláněla většina tázaných respondentů bez vlastní zahrady. 

Obec může pomoci s výběrem a přípravou plochy na umístění kompostéru a samotným 

pořízením kompostéru. I u komunitních kompostérů se nabízí různé možnosti materiálů a 

provedení, záleží na preferenci obce a zapojených občanů. U komunitního kompostování je 

nutné určit osobu ze zapojených občanů, která bude zodpovědná za provoz kompostéru. Zralý 

kompost je určen k užití zapojeným domácnostem. 

 

Finanční náklady – uváděné ceny jsou pouze orientační, je také možné vyjednat množstevní 

slevu při hromadných nákupech: 

 

 Individuální kompostér, dřevěný- od 350 Kč/ks, 

 Individuální kompostér, plast - od 800 Kč/ks, 

 Komunitní kompostér, dřevo - od 1000 Kč/ks, 

 Komunitní kompostér, plast - od 2000 Kč/ks. 
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4.3 Malá komunitní kompostárna 

 
S přihlédnutím na množství a charakter biologických odpadů, které vznikají v obci, by 

bylo nesmyslné budování vodohospodářsky zabezpečené plochy pro výstavbu velké 

kompostárny, která je z hlediska ekonomického, technického a časového velmi náročná, ale 

využít novely zákona o odpadech a vybudovat malou kompostárnu. 

Malá komunitní kompostárna je určena do 50 t zpracovávaného materiálu za rok. Je 

vybavena jen nejnutnějším technickým vybavením a má minimalizované investiční náklady 

na stavební část i techniku. Obec bude ve stanovený termínech, které budou předem 

zveřejněny v místním zpravodaji a internetových stránkách obce zajišťovat svoz BRKO 

pomocí multikáry M 25 a pracovníky obce. Obec má již multikáru zakoupenu. Obyvatelé 

samozřejmě budou moci ve stanovené době ( vypsané na stránkách obce a publikované 

v obecním zpravodaji )  sami dovést bioodpad. 

 

1) Stavební řešení 

 

Stavební řešení malé komunitní kompostárny je velmi jednoduché. Postačí nám 

srovnání a zhutnění kompostovací plochy. Dále je nutné provést oplocení celého areálu 

z důvodu zamezení se nekontrolovatelnému ukládání biologického materiálu na kompostárnu 

a samozřejmě výstavba vjezdové brány. Není vhodné zpevňovat kompostovací plochu z 

nesoudržného pevného materiálu (např. zhutněný štěrkopísek nebo makadam), protože při 

provozu se kusy materiálů mohou dostávat do kompostu a tím jej znehodnocovat, mohou také 

poškodit technické vybavení. V našem případě kompostárna nebude napojena na elektrickou 

energii, proto je nutné používat veškeré zařízení nezávislé na zdroji energie. 

 

2) Vybavení 

 

. V podstatě se jedná pouze o univerzální malotraktor s čelním nakladačem a štěpkovač. 

Malotraktor s čelním nakladačem bude sloužit jak  pro formování kompostovacích hromad, 

tak pro provzdušňování hromad. Jelikož v případě malotraktoru se jedná o vysokou investici 

navrhuji externí pomoc, např. místní zemědělské družstvo. Štěpkovač  na drcení musí mít 

vlastní pohonnou jednotku. Dále je nutné zajistit prosévání již hotového kompostu. Pro tuto 

činnost lze použít ruční stavební katr, toto není moc efektivní a je poměrně časově a fyzicky 
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náročné pro pracovníky kompostárny, avšak pro začátek bude pro naše potřeby dostačující. 

Do budoucna bych navrhoval zakoupení rotačního třídiče s válcovým sítem. 

 

Potřebné vybavení kompostárny: 

 

 malotraktor s čelním nakladačem ( využití externí pomoci), 

 štěpkovač, 

 ruční stavební katr, 

 provozní nářadí. 

 

3) Investiční náklady a náklady na provoz 

 

a) investiční náklady  

Níže uvedené ceny jsem si odvodil srovnáním z více ceníku. 

   
1) náklady na vytištění letáků 800,- Kč 
  

2) přednáška odborníka 1 500,- Kč 
  
3) pozemek 50 000,- Kč 
  
4) oplocení 33 x 15 m 

a) pletivo 200 cm výška, PVC, oko 60 x 60 mm, zelené 4 200,- Kč 
b) napínací drát 500,- Kč 
c) beton na ukotvení sloupků  3 800,- Kč 
d) sloupky pozinkovaný + PVC, zelený - 2600 mm / 48 mm 6300,- Kč 
e) Vzpěra ZN+PVC zelená kulatá – 2500mm / 38mm  (včetně spoj. materiálu) 3 400,- Kč 
f) brána pozinkovaná 195x400, dvoukřídlá 9 600,- Kč 
g) ostatní materiál (napínáky, příchytky, vruty) 900,- Kč 

 
5) geotextílie 50m ( netex )   1 200- Kč  

(zabraňuje vysychání a převlhčení kompost,chrání kompost před ÚV zářením)  
 
6) vpichovací bimetalový teploměr   400,- Kč 
 

7) štěpkovač AGAMA FYS-13 18 700,- Kč 
 
8) ruční stavební katr 600,- Kč 
 
9) provozní nářadí ( lopaty, rýče, kolečko, pilky, atd.) 1 700,- Kč  
 
 
Celkové náklady cca:  103 600,-Kč 
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b) provozní náklady 

 

Všechny provozní náklady, které přibližně vzniknou každý měsíc. Kompostovat se 

však bude jen 9 měsíců v roce.  Činnost z větší části budou zabezpečovat pracovníci obce.  

 

 Měsíční provozní náklady 

 

1) Náklady spojené se svozem bioodpadu, prováděný jednou za měsíc 200,- Kč 

2) Najmutí malotraktoru 800,- Kč 

3) Mzda – práci zajišťují pracovníci obce 0 ,-Kč 

4) Spotřeba pohonných hmot a energie 700 ,- Kč 

5) Údržba a opravy 500,- Kč 

Celkem 2200,- Kč 

 

Provozní roční ( 9 měsíců ) náklady:  19 800,-Kč 
 

 

 

6) Příklad malé komunitní kompostárny 

 

Uvedený příklad malé komunitní kompostárny je navržen pro potřeby obce. 

Předpokládáme umístění technického vybavení mimo komunitní kompostárnu, tj. parkování 

strojů a techniky bude řešeno v jiných objektech mimo areálu komunitní kompostárny, stejně 

jako evidence množství surovin a hotového kompostu. Pro uvedené množství 

kompostovaného materiálu za rok postačuje plocha 15 x 33 m, což je 495 m2. Vhodnou 

parcelou splňující tato kritéria bohužel obec nevlastní. V současné době jsem vytipoval 2 

možné lokace, které však  nejsou majetkem obce. Jednu vlastní soukromá osoba, která není 

obyvatelem Sudkova a jednu vlastní Bloudovská a. s.. Představitelé obce již oslovili oba 

vlastníky s možností odkoupení části jejich pozemku. Zatím neobdrželi odpověď, tudíž nelze 

vyčíslit náklady na pořízení pozemku. 
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Obr. č. 8 : Příklad malé kompostárny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 
 
7) Možné výnosy 

Projekt sudkovské kompostárny není plánován jako výdělečná činnost, ale řeší 

dlouhodobý problém ukládání biologicky rozložitelného odpadu. Kompost vyprodukovaný v 

tomto zařízení nebude primárně nabízen občanům k prodeji, ale bude použit při revitalizaci 

ploch obci. Přebytečná kapacita bude poté poskytnuta obyvatelům obce bezúplatně. 

 

Můžeme vyčíslit následující benefity:  

 

● úspora za kompost na rekultivaci obecních  ploch při vlastní produkci této suroviny,  

● úspora za uložení biologicky rozložitelného odpadu do jiného zařízení  

● úspora za dopravu, 

● úspora času.  
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Obtížně vyčíslitelné benefity  

 

Jedním z nejdůležitějších obtížně vyčíslitelné benefitů je pozitivní vliv na životní 

prostředí. Pokud se nebude biologicky rozložitelný odpad ukládat na skládku, ušetří se 

nejenom cenný prostor pro uložení jiných odpadů, ale také se sníží silný obtěžující zápach 

šířící se ze skládky. Tento zápach vzniká únikem metanu, který se uvolňuje při hnití. Právě 

skleníkový plyn metan může mít, co se globálního oteplování týče, až 27 krát větší účinek než 

oxid uhličitý.  K tomuto při dodržení podmínek kompostování nedochází. 

 

Výpočet úspory 

 

Vybudování vlastní kompostárny je ekologické a taky velice ekonomické. Vezmeme-li 

úvahu je KO obsahuje až 40 % BRKO a již někteří obyvatelé bioodpad kompostují, 

předpokládám přinejmenším úbytek komunálního odpadu o 15 %. Jako výchozí rok pro 

výpočet úspory použijeme rok 2010, kde objem KO činí 328,21 t. Průměrná cena za uložení 1 

tuny komunálního odpadu se pohybuje okolo 950 Kč, musíme pohlížet i na okolnost že částka 

se bude neustále zvyšovat.  

 

Výpočet úbytku KO = 328,21 * 0,15 ≈ 49,3 t / rok.  

 

Náklady za uložení ( úspora)  = 49,3 * 950 ≈ 46 835,- Kč 

 

 Při takovém množství vyseparovaného a zkompostovaného BRKO, bude výše úspory 

za uložení KO ročně minimálně 46 835,- Kč.  Měsíční úspora činí 3093 Kč. Tato úsporu bude 

zaručeně stoupat díky přibývajícím domácnostem, které budou také kompostovat.  

 

Návratnost investice 

 

Návratnost vypočítám pomocí vzorce = investiční náklady / (úspora – roční provozní náklady) 

 

Návratnost = 103 600  / ( 46 835 - 19 800 ) = 3,8 let 

 

Po dosazení do vzorce vyšlo, že by se investice přibližně vrátila za 3,8 let. 
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5. Závěr 

 

Cílem mé bakalářské práce bylo navrhnout obci Sudkov určitý způsob řešení 

problému zpracování bioodpadu, který aktuálně vyvstal v obci. Obec patří mezi menší obce, 

zástupci obce, občané se snaží žít tak, aby co nejméně zatěžovali životní prostředí. Naučili se 

třídit odpad a učí to i své děti. Díky osvětě vědí, jak je tato činnost důležitá. Vše, co mohou 

oddělit a vytřídit z tuhého domovního odpadu, který končí na skládce, se snaží využít jiným 

správným způsobem. Jediné co stále zůstává v této obci nevyřešené, je vytřídění a zpracování 

bioodpadu. Tento problém se dlouhou dobu v obci neprojevil, jenže změnou stylu života lidí 

na venkově se vyplavuje víc a víc na povrch. Doby, kdy každý dům na vesnici měl svůj 

kompost se vzdalují. Je pravda, že více rodinných domků stále ještě dokáže vyprodukovaný 

bioodpad využít na své zahrádce. Ale stejně tak přibylo v obci občanů žijících v bytových 

domech, či mladších rodin, které dojíždí za prací do měst a na vlastní zahradu a kompostování 

jim nezbývá čas. A právě tady přichází otázka:  „kam s ním“. Myšlen je tím právě bioodpad. 

Užitkové zahrady u mnohých domů nahradily trávníky a po jejich sekání zůstává tráva. 

V obci Sudkov řeší také problém s trávou posekanou z obecní zeleně, Tělovýchovná jednota 

Sokol zase udržuje celé velké fotbalové hřiště. Všechny tyto problémy má obec snahu vyřešit. 

Samozřejmě u takové malé obce hrají velkou roli finanční prostředky. Proto jsem ve své práci 

navrhl pro obec možnost využití bioodpadu za co nejmenší náklady. Investiční náklady na 

zřízení činí 103 600,-Kč, tato investice by se díky snížení objemu komunálního odpadu vrátila 

dle výpočtu přibližně za 3,8 let. 

 Navrhované řešení možnosti kompostování a zřízení malé komunitní kompostány se 

zastupitelům obce velmi líbilo. Návrh podpory domácího kompostování se jeví jako první 

důležitý krok a obec začala připravovat vydání letáků s úplnými informacemi o tom,  jakým 

způsobem a co vše lze kompostovat. V obecním zpravodaji se k tomuto tématu bude vracet 

pravidelně a předkládat občanům nové informace o možnostech v této oblasti. Co se týče 

malé kompostárny, není ani tak důležitá  rychlá návratnost investice, ale vidí v tom hlavně 

službu pro své občany a pomoc při vyřešení velkých problémů v oblasti odpadového 

hospodářství a zlepšení stavu životního prostředí. Jediným mínusem je pro ně to, že obec 

nevlastní vhodný pozemek. A  protože se snaží všechny problémy řešit,  obec zahájila již 

jednání o odkupu vhodného pozemku, aby mohla co nejdříve zahájit budování kompostárny. 

Pokud se záměr obce  podaří, bude to další krok pro zlepšení našeho životní prostředí v obci.  
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Sb.  Sbírka 
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Přílohy 

Příloha č. 1 
Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se stanoví systém komunitního 

kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na 
území obce 

 
OBEC …… 

 
Obecně závazná vyhláška 

     obce…… 
č. ……/…….. , 

 
 kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného 

kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce    
 

Zastupitelstvo obce ….. se na svém zasedání dne …….usnesením č. ….usneslo vydat na 
základě § 10a odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písmeno h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku : 
 

Čl. 1 
Sběr a shromažďování rostlinných zbytků  

 
Rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce v období od ….do…lze  
 

Var. I      a) předávat pověřené osobě provádějící pojízdný sběr vždy  ……v měsíci 
 
Var. II    b) odkládat  do kontejnerů přistavených v jednotlivých částech obce        
                   vyjmenovaných v příloze této vyhlášky 
 
Var. III   c) předávat v komunitní kompostárně v ……………..( uvést místo ) 

   
 

( Lze použít  všechny  varianty společně nebo i další v obci vhodné ) 

 
Čl. 2 

Způsob využití zeleného kompostu 
 

Obec využívá zelený kompost k údržbě a obnově veřejné zeleně v obci.   

 

Čl. 3 

Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem … … . .  
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 Podpis Podpis 

……………………  ………………………… 
 Titul Jméno Příjmení  Titul Jméno Příjmení 
  místostarosta starosta 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 
 
Sejmuto z úřední desky dne: 
 
 

Zdroj: https://www.mvcr.cz/mvcren/file/mm-19-21-3vzor-doc.aspx 
 
 
Příloha č.2  Vyhlášky  
  

 116/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování 
vratných zálohovaných obalů   

 
 237/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu 

provedení zpětného odběru některých výrobků   
 

  294/2005 Sb. , Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady  

 
   341/2008 Sb., Vyhláška, o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými 

odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na 
skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky 
rozložitelnými odpady)   

 
  351/2008 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s 

odpady, ve znění pozdějších předpisů    
 

 352/2005 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a 
elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o 
nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)    

 
 352/2008 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných 

autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v 
zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků 
vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)    

 
 353/2005 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech 

způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 
505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve 
znění pozdějších předpisů  
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 374/2008 Sb., Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 

381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a 
seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při 
udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů    

 
 376/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví 

o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů    
 

 381/2001 Sb,, Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů)   

 
  382/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití 

upravených kalů na zemědělské půdě    
 

 383/2001 Sb., Vyhláška o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady   

 
 384/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání 

s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 
monometyltetrachlorordifenylmetanem,monometyldichlordifenylmetanem, 
monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z 
těchto látek v koncentraci větší než 60 mg/kg (o nakládání s PCB) 

  
 641/2004 Sb., Vyhláška MŽP o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování 

údajů z této evidence7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7Zdroj:http://www.mzp.cz/__c1256e7000424ac6.nsf/Categories?OpenView&Start=1&Count

=30&Expand=3.2#3.2 
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Příloha č.3 

Dotazník o třídění bioodpadu v obci 

Kde bydlíte (rodinný, bytoví dům) ……………… 

1.  Máte zahradu:        

      ano u domu    ano jinde (uveďte) …………..   ne    

 

2.  Máte u domu kompost 

      ano     ne    ne, ale uvažuji o tom     

 

3.  Jak nakládáte s bioodpady rostlinného původu (tedy zbytky jídel či rostlin) 

    a) Kuchyňské bioodpady (tedy zbytky jídel či rostlin): 

      do popelnice s ostatním odpadem   kompostování   jiný……………….. 

 

    b) Bioodpady ze zahrad (trávu, listí, větve, apod.) 

      do popelnice s ostatním odpadem   kompostování   sezónní svoz  

      spaluji      

 

4.  Pokud by se v Sudkově zavedl oddělený sběr bioodpadu (tráva, listí..), třídili by jste jej? 

       ano   ne  

     důvod:........................................... 

 

5.  Považujete třídění bioodpadu za smysluplné? 

       ano  ne, proč:........................................... 

 

Děkuji za Vaše názory. 


