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Summary 

The presented thesis contains an elaborated overview of waste management in 

Fulnek. The first section contains a list of valid legislation in waste management 

for municipal waste, including the draft amendment to the Waste Act and generally 

binding ordinances. The second part focuses on the foudning of the municipal 

technical services and their impact on the city waste management. The third part 

provides an overview of waste produced over the past five years, from 2007 to 

2011. The following part describes economic management from the city point of 

view. Is it beneficial for the cities to run their own technical services or not? In this 

work I am also proposing new ideas and innovations improving the sorting of city 

waste and streamlining the overall costs of waste management. 

 

Keywords: municipal waste, technical Services, waste sorting 

 

Anotace  

V předložené diplomové práci je zpracován přehled nakládání s odpady ve městě 

Fulnek. První část obsahuje seznam platné legislativy v odpadovém hospodářství 

týkající se komunálního odpadu, včetně připravované novely zákona o odpadech 

a obecně závazné vyhlášky. Druhá část je zaměřená na vznik technických služeb 

a jejich vliv na odpadové hospodářství města. Třetí část poskytuje přehled o 

vyprodukovaných odpadech za posledních pět let, tj. od 2007 - 2011. Na to 

navazuje další část, která přináší ekonomický pohled na odpady z pohledu města. 

Vyplatí se pro města zřizovat vlastní technické služby nebo ne? Dále jsem se 

snažila ve své práci přinést nápady a inovace, jak zlepšit třídění odpadů ve městě 

a celkově zefektivnit náklady vynaložené na odpadové hospodářství.  

 

Klíčová slova: komunální odpad, technické služby, třídění odpadů 
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1. ÚVOD 

„…ukaž mi tvoje složiště odpadků a já ti povím, jaký jsi hospodář…“ Tento 

výrok ještě před druhou světovou válkou řekl podnikatel Tomáš Baťa. Já jsem 

tento výrok použila ve své bakalářské práci. V této práci jsem se rozhodla jej 

použít znovu a dokonce si myslím, že k tomuto tématu se hodí ještě víc. 

Rozhodla jsem se napsat o tom, jak se nakládá s odpady ve městě Fulnek. 

Důvodů je hned několik. V roce 2010 jsem byla u zakládání technických služeb 

v tomto městě. Dále si myslím, že v odpadovém hospodářství je Fulnek „pole 

neorané“ a že je zde co zlepšovat. 

Odpady provázejí lidskou společnost od počátku jejího vzniku a provázet 

budou po celou dobu její existence. Je na nás, jak se s tímto faktem 

vyrovnáme a co uděláme proto, aby odpady nevládly světu. Vzniku odpadů 

bychom měli předcházet a začít omezovat jejich vznik už u zrodu každého 

výrobku a služby. A když už vzniknou, tak s nimi musí každý z nás naložit 

podle nejlepšího vědomí a svědomí. Třídit, třídit, třídit…. slyšíme ze všech 

stran. Co to ale znamená pro město, jako původce odpadů za své občany?  

Komunální odpad (KO) je celebritou mezi ostatními odpady. O komunálních 

odpadech se mluví, píše, vztahuje se k nim řada povinností a specifických 

opatření. Každý jim rozumí a každý ví, co se s nimi dá, či nedá dělat. [1] 

Cílem této práce je zhodnotit stávající systém odpadového hospodářství a 

navrhnout změny tak, aby přinesly více možností pro občany, ekonomické 

úspory a efektivitu v práci, kterou město a technické služby dělají.  
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2. LEGISLATIVA 

2.1. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 

V České republice upravuje práva a povinnosti při nakládání s odpady zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech). Od svého schválení 

v roce 2001 prošel zákon několika novelizacemi a pořád je hodně diskutovaný. 

Poslední novela je z roku 2009. Postupně došlo k jeho sladění s evropskými 

předpisy a z některých jeho části jsou dnes samostatné vyhlášky, jako například 

vyhláška o nakládání s autovraky. [2] 

Tento zákon stanoví pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání 

s nimi při dodržování ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale 

udržitelného rozvoje, dále práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství a 

působnost orgánů veřejné správy. V mé diplomové práci se budu zabývat pouze 

částmi, které se vztahují ke komunálnímu odpadu. [2] 

Nakládání s KO upravuje především § 17, který stanoví povinnosti a oprávnění 

obce a fyzických osob při nakládání s komunálním odpadem. Na obce se vztahují 

povinnosti původců podle § 16, pokud dále zákon nestanoví jinak.  

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou 

obce systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů, vznikajících na jejím katastrálním území včetně jejich 

biologicky rozložitelné složky a systému nakládání se stavebním odpadem. Obec 

je povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad. 

Tento systém je možné doplnit mobilním svozem oprávněnou osobou. [3] 

Zákon o odpadech kromě jiného stanoví: 

o práva a povinnosti fyzických a právnických osob 

o práva a povinnosti orgánů státní správy 

o povinnosti pro jednotlivé fáze nakládání s odpady  
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o povinnosti při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a 

vybranými zařízeními 

o způsob evidence a ohlašování odpadů a zařízení 

o způsob zpracování a obsah plánu odpadového hospodářství 

o ekonomické nástroje – poplatky, pokuty  

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

Vyhláška stanoví především náležitosti žádosti o souhlas k nakládání 

s nebezpečnými odpady a žádosti o souhlas k provozování zařízení. Dále stanoví 

technické požadavky na zařízení a seznam odpadů, při jejichž odběru nebo 

výkupu je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést 

evidenci osob, od kterých odpady odebral nebo vykoupil.  

Obecné požadavky na zařízení k využívání a odstraňování, sběru a výkupu 

odpadů stanoví: soustřeďování odpadů, skladování odpadů, technické požadavky 

na nakládání s odpadními oleji, technické požadavky na nakládání s bateriemi 

a akumulátory a požadavky na monitorování složek životního prostředí.  

Vyhláška dále stanoví způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů 

a dalších rozhodnutí, evidence při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování 

odpadů, zařízení, shromažďovacích míst nebezpečného odpadu, sběrových míst 

a skladech odpadů, obsah plánu odpadového hospodářství a obsahy provozních 

řádů a deníku zařízení. [2] 

2.3. Vyhláška č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů 

Vyhláška stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a postup při 

zařazování odpadů. Katalog odpadů obsahuje 20 skupin rozdělených podle 

odvětví. Komunální odpad je zařazen do skupiny 20. [5] 

2.3.1. Komunální odpad 

SKO je v katalogu odpadu zařazen pod číslem 20 03 01. Když se však podíváme 

už na samotnou definici komunálních odpadů a na její pojetí v českém a 
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evropském právu, pak zjistíme, že obsah pojmu není zdaleka tak jednoznačný a 

každý stát do skupiny komunálních odpadů zařazuje trošku jiné odpady. K pojmu 

komunální odpad se často řadí ještě pojmy tuhý komunální odpad, domovní 

odpad, objemný odpad, komunální odpad ostatních původců apod.  

Ve stávajícím zákoně o odpadech je komunální odpad definován jako veškerý 

odpad vznikající při činnosti fyzických osob na území obce. Definice se pak 

odkazuje na Katalog odpadů, který ale vymezuje skupinu 20 mnohem víc, a to 

jako komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, 

průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek odděleného sběru. Rozsah 

skupiny v katalogu odpadů odpovídá více definicím evropské směrnice o 

odpadech a definicích, které používají některé státy pro vymezení pojmu 

komunální odpad. [1] 

2.4. Novela zákona o odpadech 

V současné době probíhá schvalovací řízení k velké novele zákona o odpadech 

včetně prováděcích předpisů. Předkládaným návrhem nového zákona o odpadech 

dojde v plném rozsahu k nahrazení platné právní úpravy. Účelem nového zákona 

je zejména transpozice požadavků vyplývajících ze směrnice č. 98/2008. Návrh 

dále reaguje na řízení o porušení Smlouvy o založení ES, které je proti ČR 

v současné době vedeno ze strany Evropské komise z důvodu nekompatibility 

platné právní úpravy se směrnicí Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů. [2] 

Základním věcným cílem navrhovaného zákona je motivace k dodržování 

odpovídající hierarchie nakládání s odpady, zejména snaha snížit množství 

odstraňovaných odpadů (zejména ve formě jejich ukládání na skládky) a naopak 

zvýšit jejich materiálové využívání. [2] 

Dochází k významné změně v režimu zpětně odebraných výrobků. Zatímco podle 

platné právní úpravy se použitý výrobek stává odpadem až ve chvíli předání 

osobě oprávněné k jeho využití nebo odstranění, podle tohoto návrhu se stává 

odpadem už okamžikem odevzdání ke zpětnému odběru. [2] 

Nový, připravovaný zákon o odpadech by měl jasně vymezit definici komunálních 

odpadů. Tato definice by měla jasně vymezovat původ komunálních odpadů a jim 
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podobných odpadů a vymezovat komunální odpad z obcí tak, aby odpovídal 

běžné praxi. V reálu jsou v komunálním odpadu včetně odděleně sbíraných složek 

obsaženy odpady podnikajících fyzických a právnických osob. Díky jasnému 

vymezení se sjednotí vedení evidence a statstiická hodnocení tak, aby odpovídala 

skutečnosti provozovaných systémů nakládání s komunálními odpady. [1] 

Další disproporce mezi stávající zákonnou definicí komunálního odpadu a 

vymezením odpadů podle Katalogu odpadů existuje již řadu let u zařazení 

odděleně sbíraných využitelných odpadů v obcích. V rámci skupiny 20 01 jsou 

uvedeny kódy pro odděleně sbíraný (tříděný) papír, plast, sklo, kov a další odpady. 

Zároveň je však v katalogu uvedeno, že se odděleně sbíraný obalový odpad 

(včetně jeho směsí) i v případě, že byl vytříděn z komunálního odpadu, zařazuje 

do podskupiny 15 01, tedy k obalovým odpadům. Na základě tohoto ustanovení 

vznikl chaos, protože část využitelných odpadů je evidenčně sbírána ve skupině 

20 01 a část ve skupině 15 01. [1] 

Proto se pro nový zákon navrhuje úprava, která popíše reálný stav odděleného 

sběru využitelných odpadů v obecních systémech. Tříděný odpad v rámci 

obecních systémů bude vždy klasifikován jako KO (s obsahem obalové složky), tj. 

podskupina 20 01, a nikoliv jako obalový odpad, i kdyby byl sbírán samostatně. [1] 

2.4.1. Navrhované definice komunálního odpadu  

Komunální odpad – veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických 

osob uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů a rovněž odpad podobný 

komunálnímu odpadu uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů 

pocházející z činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání, pokud jsou tyto osoby zapojeny do systému obce k nakládání 

s komunálním odpadem dle tohoto zákona. [1] 

Odpad podobný komunálnímu odpadu – veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání 

uvedený jako komunální odpad v Katalogu odpadů. [1] 
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2.5. Obecně závazná vyhláška 

Město Fulnek, tak jako většina měst v České republice, má schválenou obecně 

závaznou vyhlášku o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním 

odpadem na území města. Platí pro město Fulnek a devět místních částí. Stanoví 

dělení komunálního odpadů a nádoby pro odkládání tříděného odpadu. Vyhláška 

dále stanoví počet mobilních svozů nebezpečných a objemných odpadů, svozy 

směsného odpadu. Určuje jak nakládat se stavebním odpadem a odpadem 

rostlinného původu. Ve vyhlášce najde občan přehledy o umístění sběrných nádob 

na třídění odpad a odpad rostlinného původu. [6] 
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3. TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA FULNEK, P.O.  

3.1. Fulnek 

Město Fulnek leží na území jedné z větví tzv. Jantarové stezky, spojující v 

pradávných dobách Středozemí s Pobaltím. První doložená písemná zmínka o 

městě pochází z roku 1293. V tomto roce však již bylo město plně organizováno - 

mělo kostel, faru, rychtáře i měšťany. Fulnek byl zřejmě plánován jako středisko 

většího panství, k němuž tehdy patřilo i okolí Bílovce. Nasvědčuje tomu i 

neobvykle velké čtvercové náměstí (o délce stran cca 95 m), jímž diagonálně 

procházela tranzitní cesta údolím.  

 

 

Obrázek č. 1 Náměstí J.A.Komenského ve Fulneku 

 

Dnes se jedná o oblast částečně průmyslovou a částečně zemědělskou. V minulé 

době byla velká část obyvatel zaměstnána ve známé firmě ROMO, kde se 

vyráběly pračky. Dnes je ve městě velká nezaměstnanost překračující průměr 

Moravskoslezského kraje. Obyvatelé města a okolních obcí nemají v současné 

době mnoho pracovních příležitostí. Město Fulnek leží na křižovatce silnice 1. třídy  
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Olomouc – Ostrava – Opava. Celá fulnecká oblast je však zajímavá z turistického 

hlediska, jsou zde významné kulturní památky jako muzeum Jana Ámose 

Komenského apod. Směrem na západ se krajina zvedá k Oderským vrchům. 

Spojení s okolními městy je dobré a za 20 min. se autem dostaneme na letiště 

Mošnov.  

Velká část Fulneku a spádových obcí je tvořena zástavbou vesnického typu – 

rodinné domky a rekreační chaty a chalupy. Ve městě Fulneku a spádových 

obcích je pět mateřských škol, 2 základní školy, po jedné umělecká, speciální a 

dětský domov a střední odborné učiliště. Jsou zde zastoupeny i některé firmy 

zabývající se většinou službami. Jedná se o cca 25 výrobních nebo průmyslových 

firem a živnostníků a dalších mnoho firem zabývajících se službami (autoslužby, 

restaurace, hotely, zdravotnictví a další služby), kteří zde podnikají a produkují 

odpady. Přesto je ve městě poměrně vysoká nezaměstnanost, která v současnosti 

přesahuje 16 %. [7]  

3.2. Vznik Technických služeb města Fulnek, p.o.  

Technické služby města Fulnek byly založeny v roce 2010, jako příspěvková 

organizace města. Do té doby byly služby spojené s údržbou zeleně a udržováním 

komunikací zajišťovány soukromými subjekty, případně střediskem patřícím pod 

městské lesy. Všechny tyto varianty se ukázaly jako nedostatečné. Se vznikem 

technických služeb byly samozřejmě spojeny pořizovací náklady. Byla zakoupena 

administrativní budova s areálem, bylo nutné pořízení techniky, počítačové 

vybavení. Hlavním úkolem bylo zajistit zimní údržbu komunikací a sečení zelených 

ploch ve městě. Na nově vzniklé TSMF byla převedena správa autokempu, 

hřbitovní služby, provozování záchytných kotců a další.  

Hlavním úkolem, a tím se budu dál zabývat, bylo zprovoznění sběrného dvora. Ve 

městě nefungoval zpětný odběr použitých elektrozařízení. Možnost zbavit se 

velkoobjemového či nebezpečného odpadu byla omezena na mobilní svoz 

zajištěný firmou OZO a.s. 2x ročně. Jak je vidět ze zpracovaných hlášení o 

produkci a nakládání s odpady, nebyla ve městě vedena téměř žádná evidence o 

způsobu zneškodnění odpadu z veřejné zeleně, uliční smetky se vyskytly 
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v evidenci pouze jednou za posledních pět let. Velkoobjemový odpad, 

vyprodukovaný občany města, končil v okolních sběrných dvorech nebo na 

černých skládkách.  

Na svoz a zneškodňování odpadů z produkce technických služeb bylo vypsáno 

výběrové řízení, které vyhrála firma AVE CZ odpadové hospodářství. V současné 

době má v areálu technických služeb umístěno několik kontejnerů a zajišťuje jejich 

svoz.  

 

 

Obrázek č. 2 Budova TSMF,p.o. 
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3.3. Dotazníkové šetření 

Abych zjistila „odpadové myšlení“ ve Fulneku a to, která služba občanům chybí, 

vypracovala jsem jednoduchý dotazník, který je uveden v příloze č. 1.  

Ankety, která proběhla v roce 2011, se zúčastnilo 106 respondentů, z toho 75 žen 

a 31 mužů. Rovněž z výsledků různých statistik je vidět, že ženy se do podobných 

průzkumů zapojují ochotněji. U všech otázek byla možnost vložení další možnosti, 

případně vlastního názoru. Pro lepší představivost jsou výsledky zaznamenány 

v grafech.  

3.3.1. První anketní otázka 

První otázka měla zjistit, který způsob odevzdávání odpadu lidem nejvíc vyhovuje. 

Odpovědi jasně ukazovali na možnost odevzdat odpad na sběrný dvůr. Mobilní 

svozy 2x ročně zvolilo pouze 10 lidí. Zajímavostí je, že všechny tyto odpovědi byli 

z nejvzdálenější místní částí, tudíž se jednalo o lidi, kteří mají sběrný dvůr nejdál. 

O umístění kontejnerů se zájem neprojevil, 8 odpovědí bylo typu „je mi to jedno“. 

Ve dvou odpovědích se objevil požadavek na odvoz různých odpadů na zavolání 

přímo od původce. Odpovědi jsou shrnuty v grafu č. 1. 

 

 

Graf č. 1 Výsledky první anketní otázky 
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3.3.2. Druhá anketní otázka 

Druhá otázka měla zjistit zájem občanů o třídění odpadů, respektive jestli mají 

zájem třídit některou z komodit, ale v místě bydliště jim chybí tato možnost. 

Největší zájem je o třídění plechovek a textilu. Následuje stavební odpad a oleje. 

V současné době, a to i zásluhou této ankety, je možné v technických službách 

odevzdávat textil. V odpovědích byla také, trošku mylně, uvedena možnost psích 

exkrementů, nebo například použité baterie a bioodpady. Tyto odpovědi ale svědčí 

spíše o neznalosti a o malé informovanosti občanů. Odpovědi jsou shrnuty v grafu 

č. 2. 

 

Graf č. 2 Výsledky druhé anketní otázky 

 

3.3.3. Třetí anketní otázka 

Třetí anketní otázka byla zaměřena na prověření využívání sběrného dvora ve 

Fulneku. Pro mě byl pozitivním zjištěním fakt, že za rok fungování sběrného dvora, 

využilo jeho služeb dvě třetiny dotázaných. Naopak 7 anketních lístků mělo jako 

odpověď to, že vůbec o technických službách neví. Výsledek této anketní otázky 

měl za následek to, že jsme začali víc informovat občany v místním zpravodaji. 

Odpovědi jsou shrnuty v grafu č. 3.  
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Graf č. 3 Výsledky třetí anketní otázky 

3.3.4. Čtvrtá anketní otázka 

Čtvrtá otázka měla za úkol zjistit, co by lidi motivovalo k většímu třídění odpadů. 

Víc jak polovina dotázaných by uvítala slevu na platbě za odpady. Je to jedna 

z věcí, nad kterou by se zástupci města měli zamyslet a zkusit např. evidenci 

třídění pomocí čárových kódů. Tento systém se pomalu v české republice zavádí. 

Taky tady se dá z odpovědí vyčíst nezájem občanů města o třídění odpadů. 

Odpovědi jsou shrnuty v grafu č. 4. 
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Graf č. 4 Výsledky čtvrté anketní otázky 

3.3.5. Pátá anketní otázka 

Pátá anketní otázka dávala respondentům možnost vyjádřit se k systému 

odpadového hospodářství ve městě. Objevily se tady nápady jako například 

zřízení „second handu“ na velkoobjemový odpad v areálu technických služeb. 

Jednalo by se například o využití odevzdaného nábytku apod. Největší počet 

odpovědí se ale týkal možností odevzdávat odpady na sběrném dvoře.  

 

3.4. Zpětný odběr elektrozařízení 

Zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím akreditovaných firem nebyl ve městě 

Fulnek do roku 2011 provozovaný. Občané měli možnost jej odevzdat v rámci 

mobilního svozu, který probíhal 2x ročně. Tento svoz však není bezplatný. 

V roce 2011, kdy jsem začala na diplomové práci pracovat, byla jako jedna 

z prvních chybějících služeb v oblasti odpadového hospodářství zjištěna právě 

neexistence možnosti zbavit se elektrozařízení. Občané museli za touto službou 

cestovat několik kilometrů do okolních měst nebo čekat na mobilní svoz. Při využití 

této možnosti rostly náklady pro město.  

V dubnu 2011 se mi povedlo, ve spolupráci s odborem životního prostředí města 

Fulnek, zavést v areálu technických služeb zpětný odběr elektrozařízení. Byly 

uzavřeny smlouvy se společnostmi Elektrowin a.s., Asekol, s.r.o., Ekolamp, s.r.o., 

Ecobat, s.r.o. Množství odevzdaného elektrozařízení, zářivek, baterek atd., včetně 

odměny za rok uvádím v tabulce č. 1. Tyto údaje jsou za rok fungování zpětného 

odběru, kdy je nutné počítat s tím, že trvá určitou dobu, než se tyto informace 

dostanou do povědomí občanů. Kromě finančního a ekologického přínosu, naučila 

tato služba občany využívat sběrný dvůr. Nejméně je využívána služba firmy 

Ecobat, která se zabývá zpětným odběrem baterek. V této oblasti je nutné zlepšit 

informovanost obyvatel. 
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Tabulka č. 1 Přehled odměn za zpětný odběr elektrozařízení v roce 2011 

 Množství Odměna 

Elektrowin a.s. 6,2 t 6 101 Kč 

Asekol, s.r.o. 194 ks TV, monitorů 

800 kg drobných elektrozařízení 

10 735 Kč 

Ekolamp, s.r.o. 121 kg zářivek 3 363 Kč 

 

3.5. Sběr textilu 

Úkolem druhé anketní otázky, která je součástí diplomové práce bylo zjistit, o 

třídění které další komodity mají občané zájem. 40% dotázaných odpovědělo, že 

jim chybí možnost odevzdat k dalšímu využití textil. Na základě těchto odpovědí 

jsem zjišťovala, jaké jsou možnosti třídění textilu na českém trhu. Jako nejlepší 

varianta mi vyšla spolupráce s firmou Revenge, se kterou také byla podepsána 

smlouva v březnu 2012. Část vyhozených věcí poslouží svému původnímu účelu 

a dostane se buď do obchodů s použitým textilem či do různých neziskových 

organizací zaměřených na pomoc sociálně slabším lidem. Zbytek se zpracovává 

pro průmyslové využití. Klecový kontejner, který je umístěn v areálu technických 

služeb byl naplněn za jeden den. Do budoucna by bylo dobré uvažovat o umístění 

kontejnerů v různých lokalitách města.  
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Obrázek č. 3 Kontejner na sběr použitého textilu 

 

3.6. Autovraky 

Ve spolupráci s autovrakovištěm Ženklava a TSMF proběhl v roce 2011 poprvé 

rovněž odtah autovraků, který byl pro občany zdarma i s dopravou, včetně 

vystavení zákonem daného potvrzení o převzetí autovraků. Převzetí autovraků 

proběhlo v souladu se zákonem o odpadech a rovněž vyhláškou o podrobnostech 

nakládání s autovraky.  

Autovrakoviště rovněž nabízí úzkou spolupráci v operativním řešení výskytu 

jakýchkoli autovraků na území města, a to po celý rok, včetně pomoci řešení 

bezprizorních autovraků na daném území. V případě, že bude vozidlo likvidováno 

na základě rozhodnutí města Fulnek, bude likvidace zdarma i nekompletního 

vozidla včetně dopravy. Rovněž nabízí možnost využití parkování (úschovy) 

bezprizorních autovraků v prostoru autovrakoviště, a to až do konečného vyřešení 
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ze strany města. V roce 2011 bylo takto zlikvidováno 6 autovraků. Akce se bude 

rovněž opakovat v roce 2012. 

3.7. Odpad z údržby zeleně  

Údržbu zeleně ve městě zajišťovaly v minulosti cizí subjekty, které tento odpad 

zahrnovaly do své evidence a vystupovaly jako jeho původci. Od roku 2009 

údržbu zajišťovali městské lesy, které se tohoto odpadu nezbavovali v souladu se 

zákonem o odpadech a nevedli o jeho množství a nakládání žádnou evidenci. 

V roce 2011 poprvé zajišťovaly údržbu městské zeleně nově vzniklé technické 

služby, které tento odpad předávají místnímu zemědělci. Tento odpad přijímá jako 

zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech a dál jej kompostuje s využitím na 

svých polích. V roce 2011 bylo takto využito cca 330 tun odpadu z údržby veřejné 

zeleně města.  

 

3.8. Dotace 

Technické služby města Fulnek v současné době podaly dvě žádosti o dotace 

z Operačního fondu životního prostředí v celkové výši 6 mil. Kč.  

První podanou žádostí je žádost o dotaci na zakoupení samosběrného vozidla, 

které bude možné využívat také jako vozidlo pro zimní údržbu.  

Druhá žádost, u které už je dotace přiznaná, se týká kontejnerového vozidla 

včetně kontejnerů. Na území města budou instalovány kontejnery o objemu 5 m3 

pro biologicky rozložitelné odpady z údržby či sečení zeleně z veřejných 

prostranství, případně pro ořezy stromů a na podzim na spadané listí. Tyto 

kontejnery budou obsluhovány hákovým nosičem kontejnerů. Sebrané rostlinné 

zbytky budou následně předány k následnému zpracování sdružení ASOMPO a.s. 

nebo předány k využití místnímu zemědělci. [10]  

V současné době se ve spolupráci s odborem životního prostředí připravuje 

žádost o dotaci na sběrný dvůr. Z dotace by se měli pořídit kontejnery, zpevněné 
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plochy, oplocení, váha, počítačové vybavení, místo shromažďování nebezpečných 

odpadů a výsadba zeleně ve stávajícím areálu.  

4. VÝVOJ PRODUKCE ODPADŮ 

V této kapitole jsem vycházela ze zpracovaných Hlášení o produkci a nakládání 

s odpady za období od 2007 do 2011, které mi poskytl odbor životního prostředí 

města Fulnek.  

Určení množství a složení domovního‚ živnostenského a průmyslového odpadu je 

základem pro plánování odpadového hospodářství. Pro místní samosprávy je 

znalost množství a složení domovního odpadu prvním krokem při zavádění 

recyklačních schémat i hodnocení jejich efektivnosti. [8] 

4.1. Složení obyvatelstva 

Na množství a složení vyprodukovaných komunálních odpadů má vliv věkové 

složení obyvatelstva, délka dosaženého vzdělání, zaměstnanost, ale také to, jestli 

ve městě převládají rodinné domky nebo sídlištní zástavba.  

Z výsledku sčítání lidu v roce 2011 vyplývá, že ve Fulneku žije k 26.3.2011:  

o celkem 5 889 obyvatel, z toho je 2 910 mužů a 2 979 žen, 

o ve věku 15 - 64 let je 4 096 obyvatel, 

o převládá vyučení bez maturity a to 1 981 obyvatel, základní vzdělání (i 

neukončené má 1 161 obyvatel), 

o ekonomicky neaktivních obyvatel je 2 827. 

Srovnáním výsledků sčítaní obyvatel z předcházejících období je zřejmé, že počet 

obyvatel postupně klesá. Od roku 1991 je to o 336 obyvatel.  

 

K 31.3.2012 bylo na území města evidováno celkem 1 180 ks popelových nádob a 

45 ks 1100 l kontejnerů, dále 16 nádob na tříděný papír, 68 nádob na plast, 39 

nádob na sklo, 35 nádob na biologický odpad. Po podrobném vyhodnocení a 
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zmapování terénu bylo zjištěno, že u cca 10 % domů, kde je v evidenci obyvatel 

vedeno trvané bydliště, není popelnice.  

Výtěžnost tříděného odpadu na jednoho obyvatele se v roce 2011 pohybovala 

průměrně kolem 139 kg. 
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Tabulka č. 2 Přehled produkce odpadů za roky 2007 - 2011 

 

Poř. 
číslo  

Kat.číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu Název odpadu Produkce (t/rok) 

2007 2008 2009 2010 2011 
1 12 01 01 O Piliny a třísky žel.kovů - - - 3,36 9,63 
2 13 02 08 N Jiné motorové oleje - - 0,21 - 0,36 
3 13 08 02 N Jiné emulze - - 0,15 - - 
4 15 01 10 N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 0,05 0,17 0,17 0,06 0,03 

5 16 01 03 O Pneumatiky 2,26 5,03 7,17 5,51 5,26 
6 16 01 17 O Železné kovy - - - 1,56 - 
7 16 05 06 N Laboratórní chemikálie 0,22 0,19 0,50 0,14 0,15 
8 16 06 01 N Olověné akumulátory 0,23 - - - - 
9 16 06 02 N Nikl-kadmiové akumulátory - - - 0,03 - 

10 17 01 02 O Cihly - 6,27 - - - 
11 17 04 01 O Měď, bronz, mosaz - - 3,42 3,20 3,75 
12 17 04 02 O Hliník - - 4,82 4,53 7,40 
13 17 04 03 O Olovo - - 0,52 0,08 0,42 
14 17 04 04  O Zinek - - 0,53 0,91 4,53 
15 17 04 05 O Železo a ocel - - - 4,91 5,43 
16 17 04 06 O Cín - - 0,01 - 0,01 
17 17 04 07 O Směsné kovy - - 1,87 - - 
18 17 04 11 O Kabely - - - 0,01 0,09 
19 17 05 04  O Zemina a kamení - - 8,94 - - 

20 17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady - 0,41 - - - 

21 19 01 02 O Železné kovy 0,25 - - - - 
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Poř. 
číslo  

Kat.číslo 
odpadu 

Kategorie 
odpadu Název odpadu Produkce (t/rok) 

2007 2008 2009 2010 2011 
22 19 12 10  O Spalitelný odpad 3,23 - - - 1,67 
23 20 01 01 O Papír a lepenka 5,37 - 11,51 21,59 19,36 
24 20 01 02 O Sklo 52,66 57,59 60,61 66,38 75,71 
25 20 01 13 N Rozpouštědla - 0,06 - - - 
26 20 01 21 N Zářivky - - - - - 
27 20 01 26 N Olej a tuk  0,66 0,36 0,31 0,30 - 
28 20 01 27 N Barvy, lepidla 2,76 2,35 2,36 2,56 1,75 
29 20 01 32  N Jiná nepoužitá léčiva 0,27 0,03 0,02 0,01 0,02 
30 20 01 33 N Baterie a akumulátory - 0,37 0,44 0,07 - 
31 20 01 38 O Dřevo - 3,75 - - 0,94 
32 20 01 39 O Plasty 72,52 71,16 81,30 95,01 112,74 
33 20 01 40 O Kovy 0,49 1,73 494,12 337,65 475,06 
34 20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad - 35,17 88,77 187,31 591,97 
35 20 02 03 O Jiný biol. nerozložitelný odpad 8,24 7,77 5,89 5,49 1,57 
36 20 03 01 O Směsný komunální odpad 812,41 733,58 735,91 692,91 704,18 
37 20 03 03 O Uliční smetky  - 18,50 - - - 
38 20 03 07 O Objemný odpad 79,12 97,90 107,97 102,29 115,37 

CELKOVÁ PRODUKCE 1041 1042 1617 1535 2137 
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4.2. Produkce komunálního odpadu 

Rozhodující podíl na celkové produkci odpadů ve městě má odpad katalogového 

čísla 20 03 01 Směsný komunální odpad, který tvořil v roce 2011 cca 30%. 

V jiných obdobích byl jeho poměr ještě větší a to z důvodu menší produkce BRO.  

Kladně lze hodnotit klesající tendenci množství směsného komunálního odpadu, 

jehož množství při srovnání let 2007 a 2011 kleslo o 100 t. Celková produkce 

odpadů, dle podaných hlášení stoupla, ale to je způsobeno především zavedením 

BRO a kovů (zapojení sběren) do evidence. 

 

 

Graf č. 5 Vývoj produkce SKO 

 

Nastavený systém sběru separovaných složek komunálního odpadu a svoz 

komunálního odpadu byl za vyhodnocované období změněn o doplnění sběrového 

systému o smluvní sběrnu kovů fy Josef Balaga, rozmístění kontejnerů na bio 

odpad a o rozlišení sběru papíru od roku 2009 o kontejnery 1 100 l. Komunální 

odpad z města (od občanů) je svážen sběrovými nádobami o objemu 70 až 1 100 

litrů v týdenních a čtrnáctidenních intervalech. Odpad je i nadále odvážen na 

skládky k odstranění. Ke svozu separovaných složek (papír, sklo, plasty) jsou 
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používány kontejnery o objemu 1 100 l a na sklo zvony o objemu 1 100 až 2 100 

litrů. K odkládaní nebezpečných odpadů od občanů města se využívá 2x ročně 

mobilní svoz provozovaný společností OZO. [7] 

 

4.3. Produkce biologického odpadu 

Další sledovaný odpad, zařazen jako 20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad, 

zaznamenal v posledním roce nárůst o 400 tun (graf č. 6), což bylo způsobeno 

především řádnou evidencí tohoto odpadu v technických službách. Jedná se o 

odpad z údržby zeleně. Vzestupná tendence u BRKO je rovněž způsobena 

zavedením sběru tohoto odpadu kontejnery firmy ASOMPO a OZO.  

 

 

Graf č. 6 Vývoj produkce BRO 

 

4.4. Produkce skla 

Odděleně sbírané využitelné složky KO dle obalového zákona (papír, sklo, plasty, 

kovy), se podílejí v roce 2011 na celkové produkci v součtu 35 %. Celkově lze říct, 

že třídění těchto odpadů roste, což je vidět i na odměně od EKO-KOMu.  
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Ve městě je umístěno 39 zvonů na třídění skla o celkovém objemu 55 m3. Zvony 

jsou zváženy firmou OZO Ostrava s.r.o., kde je sklo dále tříděno podle barev a 

odváženo k využití ve sklárnách. Jak je vidět z grafu č. 7, množství vytříděného 

skla každoročně narůstá.  

 

 

Graf č. 7 Vývoj produkce skla 

 

4.5. Produkce plastů 

Plasty jsou sváženy 1-2x týdně kontejnery o objemu 1 100 l do společnosti OZO . 

Tento odpad – surovina je dále roztříděna na PET podle barvy, duté plasty, fólie 

HDPE, fólie stretch, nápojové kartóny, které jsou předávány k dalšímu využití a 

nevytříditelný zbytek se zpracovává na lince k výrobě paliva na palivo nahrazující 

černé uhlí v cementárně. V roce 2004 sloužilo k odvozu 38 nádob, v roce 2009 již 

bylo sváženo 59 nádob a v roce 2010 již 63 nádob. Jak je vidět z grafu č. 8, 

množství vytříděného plastu narůstá. [7]. 
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Graf č. 8 Vývoj produkce plastů 

4.6. Produkce papíru 

Papír je ve městě svážen od roku 2009. Tato skutečnost je patrná i z grafu č. 9. 

Tato surovina, která je předávána k využití v papírnách je svážena 1x týdně, z 20-

ti zvonů umístěných ve městě. Množství vytříděného papíru narůstá, i když v roce 

2011 byl zaznamenán mírný pokles. [7]  

 

 

Graf č. 9 Vývoj produkce papíru 
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4.7. Produkce objemného odpadu 

Občané mají  možnost odkládat veškeré objemné odpady do kontejnerů při 

mobilním svozu organizovaném svozovou společností 2x ročně. Jeho produkce, 

kromě poklesu v roce 2010, mírně roste (viz graf. č 10). Průměrně vyprodukoval 

občan Fulneku v roce 2011 přibližně 19,60 kg velkoobjemového odpadu, což je 

pod celostátním průměrem. Dá se předpokládat, že s otevřením sběrného dvora a 

možností jej odevzdat celoročně, jeho produkce vzroste. [7] 

 

 

Graf č. 10 Vývoj produkce objemného odpadu 
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5. FINANČNÍ ANALÝZA 

Dle zákona o odpadech může obec vybírat úhradu za shromažďování, sběr, 

přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických 

osob na základě smlouvy. Smlouva musí být uzavřena písemně a musí obsahovat 

výši úhrady. Vybírá-li obec tuto úhradu, nemůže stanovit poplatek za komunální 

odpad podle § 17a ani místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů podle zvláštního 

zákona. [3] 

Ekonomiku odpadového hospodářství v obcích tvoří náklady na zajišťování služeb 

spojených s nakládáním s odpady a příjmy od uživatelů obecních systémů. 

S rostoucími nároky na kvalitu narůstá také rozsah těchto služeb a s tím spojené 

náklady. Příjmy však tomuto trendu neodpovídají. [11] 

5.1. Příjmy   

Odpadové hospodářství obcí ČR má také svoji příjmovou část. Ta je tvořena 

poplatky od občanů, platbami podnikajících nebo právnických osob zapojených do 

systému obce a případně tržbou za prodej druhotných surovin získávaných 

z odpadů. Významnou položku, zhruba 16 %, tvoří odměny systému EKO-KOM a 

platby kolektivních systémů zpětného odběru elektrozařízení. Ve Fulneku tvoří 

odměna od EKO-KOMu zhruba 20 % příjmu v odpadovém hospodářství. Celkové 

příjmy obcí dosáhly v loňském roce v průměru 620 Kč/obyvatele/rok. Takže 

zhruba třetinu nákladů musí obce hradit ze svého rozpočtu. [11]  

Platby od občanů v rámci ČR představují téměř tři čtvrtiny příjmů a obecně se 

zvyšují s velikostí obce. Obce od svých občanů vybíraly v roce 2010 v průměru 

446,6 Kč na obyvatele, pohybovaly se tedy velmi blízko zákonné maximální 

hranice místního poplatku (max. 500 Kč/obyvatele). Kolem 2 300 obcí vybírá také 

poplatky od chatařů, přičemž příjem z těchto poplatků je v průměru 26,6 korun na 

obyvatele. [11] 
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Celkové příjmy obcí dosáhly v loňském roce v průměru 620,4 Kč na obyvatele a 

rok. Jelikož průměrné náklady dosahují 881 Kč/rok/obyv., je zřejmé, že rozdíl mezi 

příjmy a výdaji v odpadovém hospodářství obcí je kolem 30 %. [11] 

Město Fulnek využívá možnost, kterou mu dává zákon o odpadech a nestanovil 

poplatek na základě trvalého bydliště. Systém komunálního odpadu, zavedený ve 

městě pro občany je rozdělený na smlouvy s obyvateli RD, bytovými družstvy a 

Správou majetku města Fulnek (městské byty). Všechny se řídí následujícím 

ceníkem:  

Tabulka č. 3 Ceník svozu odpadů podle tarifů 

Tarif Ceny jednotlivých tarifů 

1 x 14 dní 70 l 1 230 Kč

1 x měsíc 70 l 710 Kč

1 x týden 70 l 2 100 Kč

1 x 14 dní 110 l 2 100 Kč

1 x týden 110 l 2 570 Kč

1 x 14 dní léto, 1 x týden zima 2 130 Kč

1 x týden zima 110 l 1 680 Kč

1 x měsíc 110 l 1 680 Kč

1 x týdně 110 l 910 Kč

1 x týdně 240 l 4 620 Kč

1 x týdně 1100 l 12 220 Kč

 

Rodinné domy:  

Občané uzavírají smlouvu o sběru, svozu, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu přímo s firmou OZO Ostrava s.r.o.. Na základě těchto smluv jsou 

občanům vystavovány faktury, které jsou placené na účet města a následně 

propláceny svozové firmě.  
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Družstva, společenství vlastníků: 

Jsou tvořeny jednotlivými bytovými domy. Jako právnická osoba uzavírají smlouvy 

se svozovou firmou samostatně. Jsou zapojeny do systému města a jejich 

produkce je zahrnuta v množství odpadu vyprodukovaného městem. Platby jsou 

na základě výše uvedeného ceníku.  

Městské byty: 

Byty ve vlastnictví města obhospodařuje Správa majetku města Fulnek, p.o., která 

je rovněž zapojena do systému města. Odvoz odpadů od těchto jednotek se řídí 

výše uvedeným ceníkem. Smlouva s firmou OZO Ostrava s.r.o. je uzavřena 

samostatně za správu majetku.  

Celoročně představují příjmy od obyvatel přibližně 80% příjmu města v oblasti 

odpadového hospodářství. 20% příjmu představuje odměna od EKO-KOMu za 

třídění odpadů. Město nemá žádný příjem ze sankcí a pokut. Za posledních pět let 

lze vysledovat, že příjmy města, i přes prvotní pokles, rostou a to především 

v důsledku odměny za třídění odpadů. To můžeme rovněž vidět v grafech, které 

znázorňují vývoj množství tříděného odpadů u jednotlivých komodit. Městu se daří, 

na rozdíl od jiných měst, pokrýt náklady na odpadové hospodářství z příjmů 

(platby občanů, EKO-KOM). Zatímco většina českých měst na odpady doplácí 

nemalé částky, ve Fulneku tomu tak není. Je to způsobeno především systémem, 

který ve Fulneku je. V platbě jsou zahrnuty také náklady na svoz a odstranění 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu (2x ročně mobilní svoz).  

Právnické osoby nejsou zahrnuty v systému města. 

 

Z přehledu příjmů v tabulce č. 4 je zřejmé, že příjmy každoročně rostou. 

V posledních dvou letech je to způsobeno především většími odměnami od EKO-

KOMu. Příjmy od občanů se drží kolem 2 mil. ročně.  
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Tabulka č. 4 Přehled příjmů za období 2007 - 2011 

Název nástroje 2007 2008 2009 2010 2011 
  Kč Kč Kč Kč Kč 

Příjmy           
Příjmy od EKO-KOMU 491 578 477 110 440 783 639 017 872 121 
Poplatek od občanů 1 897 634 1 924 168 1 976 489 1 995 700 2 058 877 
Pokuty 0 0 0 0 0 
Celkem příjmy  2 389 212 2 401 278 2 417 272 2 634 717 2 930 998 

 

Pozitivně lze hodnotit vzrůstající trend třídění využitelných složek komunálního 

odpadu a s tím související výše odměny (viz graf č. 11). Za posledních pět let 

vzrostla tato odměna o 541 786 Kč. Průměrný poplatek na osobu za rok 2011 byl 

ve výši 350 Kč. 

 

 

Graf č. 11 Přehled příjmů od EKO-KOMu 

5.2. Výdaje 

Ze získaných údajů vyplývá, že celkové náklady na hospodaření s odpady 

v obcích stále stoupají. Zhruba o tři procenta (proti roku 2009) vzrostly náklady na 
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tříděný sběr využitelných odpadů. Zvyšování nákladů na provoz sběrných dvorů je 

důsledkem jejich většího počtu i intenzivnějšího využívání. To dokládají i klesající 

náklady na sběr velkoobjemového odpadu. Klesají rovněž náklady spojené 

s mobilním svozem.  

Celkové náklady na odpadové hospodářství meziročně oproti roku 2009 vzrostly o 

1,2 %. Pokud zhodnotíme delší období, pak v roce 2003, kdy sledování začalo, 

dosahovaly náklady výše 652,4 Kč na obyvatele a rok, pro rok 2010 se vyšplhaly 

na 881,9 Kč ± Kč/obyvatele/rok.  

Pro všechny obce bez rozdílu je největší položkou svoz a odstraňování směsných 

komunálních odpadů, které spolykají 49-80 % z celkových nákladů na OH v obci a 

průměrně dosahují 522 Kč/obyvatele/rok. [11] 

 

Tabulka č. 5 Přehled výdajů za období 2007 – 2011 

Název nástroje 2007 2008 2009 2010 2011 

  Kč Kč Kč Kč Kč 

Výdaje           

Svoz KO 1 762 470 2 010 314 1 890 504 1 752 653 1 920 365 

Mobilní svoz VO 398 725 420 315 426 435 453 353 520 233 

Svoz BRKO 0 6 188 43 382 132 545 71 255 

Tříděný sběr 456 840 395 605 552 020 756 239 702 189 

Nebezpečný odpad 7 882 9 100 5 995 17 117 12 100 

Celkem výdaje 2 625 917 2 841 522 2 918 336 3 111 907 3 226 142 

 

Město Fulnek má od roku 1999 uzavřenou smlouvu o sběru, svozu a 

zneškodňování komunálního odpadu s firmou OZO Ostrava s.r.o., která vyhrála 

řádné výběrové řízení. Hlavním předmětem smlouvy je provádění svozu, třídění a 

zneškodňování komunálního odpadu od občanů a vlastníků bytového fondu, sběr 
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separovaného odpadu (sklo, plast, papír, tetrapaky), zajištění svozu 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. [12]  

Náklady na odpadové hospodářství na jednoho obyvatele se v roce 2011 

vyšplhaly na částku 548 Kč, což odpovídá celostátnímu průměru. Celkové náklady 

byly ve výši 3 226 142 Kč. Na druhou stranu příjmy v roce 2011 byly 2 930 998 Kč, 

tudíž poplatek na jednoho obyvatele byl ve výši 350 Kč. Celkově město na tento 

systém doplatilo v loňském roce 295 144 Kč, tudíž na jednoho občana doplácí 50 

Kč.  

5.3. Srovnání nákladů 

Pro srovnání nákladů a výběr nejlepší varianty jsem si vybrala velkoobjemový 

odpad a ceny za jeho zneškodnění u třech firem. V současné době je ve Fulneku 

tento odpad předáván firmě OZO Ostrava s.r.o., která odváží v rámci smlouvy cca 

300 tun tohoto odpadu zdarma. Další firmou je firma AVE CZ odpadové 

hospodářství, se kterou mají uzavřenou smlouvu technické služby. Poslední 

firmou jsou samotné technické služby.  

Dle získaných podkladů za rok 2011 představují náklady na 1 tunu VO tyto částky:  

o OZO Ostrava a.s.     4 883 Kč 

o Technické služby města Fulnek   3 200 Kč 

o AVE CZ odpadové hospodářství  3 600 Kč 

Jako nejlevnější se jeví odstraňování velkoobjemového odpad prostřednictvím 

vlastních technických služeb. Odpad by byl předáván na skládku v Nových 

Těchanovicích – dojezdová vzdálenost 22 km, nebo na skládku ASOMPO – 

dojezdová vzdálenost 24 km.  

5.4. Návrhy řešení  

Ekonomický faktor je jedním z nejdůležitějších, který ovlivňuje rozsah a způsob 

nakládání s odpady v obcích. Celkové náklady jsou stanoveny jako součet 

veškerých výdajů obce na odpadové hospodářství. Jsou to  především:  

o náklady na sběr a svoz směsného komunálního odpadu,  
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o náklady na sběr a svoz odděleně sbíraných využitelných odpadů,  

o náklady na sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů,  

o náklady na likvidaci černých skládek,  

o náklady na BRO a BRKO, 

o náklady na odpadkové koše, uliční smetky, odpad ze hřbitovů, 

o náklady spojené s administrativou, propagaci třídění atd.  

 

5.4.1. Velkoobjemový odpad 

Ve městě Fulnek funguje v současné době mobilní svoz velkoobjemového 

odpadu, který probíhá 2x ročně. Produkce těchto odpadů každoročně roste a s tím 

následně rostou náklady na jeho odstranění. Tyto se také odvíjí od cen pohonných 

hmot, DPH, inflace, skládkovného, pronájmu kontejneru atd. Toto řešení bylo pro 

město nejvýhodnějším řešením v době, kdy tady nefungovaly technické služby. Ty 

jsou tady už od roku 2010 a v letošním roce si z dotací pořídí kontejnerové 

vozidlo, kontejnery a sběrný dvůr. Právě proto, že ceny na svoz nebudou zatíženy 

žádným úvěrem a sníží se náklady na pohonné hmoty, musí zákonitě tato služba 

poskytovaná technickým službami být pro město méně nákladná.  

Finanční náklady na odstranění velkoobjemového odpadu v roce 2011 byly ve výši 

520 233 Kč. Za předpokladu předávání tohoto odpadu ve stejném množství, tj. 

115 tun technickým službám, by tyto náklady byly ve výši 368 000 Kč. Vzhledem 

k tomu, že občané budou moct odevzdat velkoobjemový odpad celoročně na 

sběrném dvoře, bude mobilní svoz 2x ročně zrušen. Dá se předpokládat, že 

produkce tohoto odpadu se zvýší. Náklady by ale měly zůstat na stejné výši a to 

z důvodu nižší ceny za zneškodnění tuny odpadu.  

Tato změna bude znamenat změnu smlouvy se svozovou firmou, její vypovězení 

s předstihem dvou měsíců (výpovědní lhůta).  

Finančním nákladem budou mzdové náklady v technických službách, kde bude 

nutné přijmout nového pracovníka – řidiče kontejnerového vozidla.  
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Sběr velkoobjemového odpadu, bude probíhat pouze ve sběrném dvoře, bude 

zrušen mobilní svoz pomoci velkoobjemových kontejnerů. V současné době 

probíhá 2x ročně mobilní svoz, který je finančně náročný. Ve sběrném dvoře bude 

sbírán veškerý objemný odpad, který dále může být rozdělován na využitelné 

dřevo, pneumatiky a jiný objemný odpad. Výhodou umístění velkoobjemových 

kontejnerů ve sběrném dvoře je jejich kontrolovatelnost. Obsluha určí kontejner 

vhodný pro určitý druh odpadu, příp. vyloučí jeho přijetí úplně. Pokud by 

provozovatel nalezl vhodnou plochu, je možné třídit také objemný odpad ze 

svážených VOK z města, případně vybrat pouze dřevěné odpady vhodné ke 

štěpkování. [9]  

5.4.2. Změna systému 

Současný systém umožňuje občanům vybrat si velikost popelové nádoby a 

četnost jejího odvozu dle potřeby. Je možno si objednat popelové nádoby 70 l 

nebo 110 l s vývozem 1x týdně, 1x za 14 dnů, 1x měsíčně aj. Převažuje vývoz 1x 

za 14 dnů. Při změně systému by došlo ke sjednocení svozů 1x za 14 dní na 

celém území města, včetně místních částí. Pouze u bytových domů by zůstal 

zachován svoz 1x týdně. Sjednocení svozu by mělo přinést pro město finanční 

úsporu.  

Hlavní změna ale spočívá v zavedení paušálního poplatku za občana na základě 

trvalého pobytu. V současné době je průměrná platba za občana ve výši 350 Kč. 

Po zavedení poplatku by tato částka představovala 500 Kč na osobu, což 

umožňuje zákon o odpadech. Za předpokladu schválení novely zákona o 

odpadech, kdy tato částka může být až do výše 1 000 Kč na osobu za rok, lze 

předpokládat, že příjmy od občanů by zcela pokryly náklady města vynaložené na 

odpadové hospodářství. [12] Všechny změny samozřejmě sebou přinesou taky 

změnu obecně závazné vyhlášky.  
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5.5. SWOT analýza 

Na základě zhodnocení ročního fungování technických služeb ve městě, jsem 

zpracovala analýzu, která hodnotí současný stav. SWOT analýza hodnotí silné 

stránky (Strengths), slabé stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a 

hrozby (Threats).  

Silné stránky 

o Zavedení tříděného sběru textilu.  

o Zavedení zpětného odběru elektrozařízení.  

o Navázání spolupráce s autovrakovištěm, možnost parkování odtažených 

vozidel zdarma.  

o Předávaní odpadu z údržby zeleně oprávněné osobě, s čím souvisí rovněž 

správná evidence, možnost sledování množství tohoto odpadu a zavedení 

vhodných opatření.  

o Zprovoznění sběrného dvora. 

o Podané žádosti o dotace na nákup kontejnerového vozidla a kontejnerů, 

samosběrného vozidla a dotace na zřízení sběrného dvora.  

Slabé stránky 

o Na zprovoznění všech služeb v odpadovém hospodářství, které ještě 

v technických službách chybí, jsou nutné nemalé finanční náklady.  

o Závislost na dodavatelských službách v oblasti odstraňování odpadů. 

o Existence smlouvy na svoz a odstranění velkoobjemových odpadů mezi 

městem a firmou OZO.  

o Stávající systém plateb za služby spojené se svozem a odstraněním 

komunálních odpadů.  

Příležitosti 

o Možnost čerpání dotací z Operačního fondu životního prostředí. 
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o Možnost navázaní spolupráce s okolními městy a obcemi v oblasti 

využívání sběrného dvoru pro jejich občany, svážení velkoobjemového 

odpadu atd.  

o Odebírání odpadů od právnických osob. 

o Modernizace vozového parku a techniky v technických službách.  

o Pracovní příležitosti. 

 

Hrozby 

o V případě nerealizování sběrného dvoru se zvyšuje závislost na 

dodavatelských službách v oblasti odstraňování odpadů. 

o Ukončení smlouvy o ukládání biologického odpadu na místní kompostiště a 

z toho vyplývající nutnost vozit tento odpad na skládku nebo kompostárnu 

za několikrát vyšší náklady.   

o Nárůst cen pohonných hmot.  
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6. ZÁVĚR 

České republice patří spodní příčky na žebříčku producentů komunálních odpadů 

na jednoho obyvatele ze států Evropské unie. Na druhou stranu však jsme jedním 

ze států, které mají pořád velké množství odpadů ukládaných na skládky a malý 

podíl recyklace odpadů a jejich následné využívání. V tomto ohledu jsme hluboko 

pod průměrem Evropské unie, kde je toto množství poloviční. 

Cílem této diplomové práce bylo vypracovat analýzu odpadového hospodářství 

města Fulnek, která má posloužit odboru životního prostředí a nově založeným 

technickým službám k co nejefektivnějšímu nakládání s odpady. Není cílem mít ve 

městě co nejvíc kontejnerů na tříděný odpad, které jsou ale napůl prázdné. Nízká 

výtěžnost tříděného sběru a vysoké náklady na jednotlivé komodity a množství 

svědčí o nesprávně nastaveném systému v obci. Důležitou roli hraje také cenová 

politika svozové firmy, mzdové náklady a v neposlední řadě správné třídění ze 

strany občanů.  

Z dlouhodobého hlediska se zdá systém fungování OH ve Fulneku jako 

dostačující. Ale protože vždy je co zlepšovat, najde se i tady oblast, která si 

zaslouží změnu. Neznamená to nutně to, že je něco špatně, ale je třeba se 

přizpůsobit skutečnosti, že tady vznikly technické služby, zprovozňuje se sběrný 

dvůr, zavedl se zpětný odběr elektrozařízení atd.  

Jak již bylo uvedeno, hlavním cílem této práce bylo zhodnotit stávající systém 

odpadového hospodářství ve městě a dle potřeby navrhnout nový plán. Zaměřila 

jsem se především na technické služby, na jejichž vzniku jsem se přímo podílela a 

na všechny služby, které jsou schopny pro město vykonávat. Ze zpracovaných 

finančních analýz je zřejmé, že převodem např. svozu velkoobjemového odpadu 

na technické služby se ušetří nemalé peníze. Nezanedbatelný není ani fakt, že 

sběrný dvůr bude zpřístupněn obyvatelům celoročně a nebudou nuceni čekat na 

mobilní svoz, který probíhá 2x ročně.  

Další velkou změnou, kterou budu ve Fulneku prosazovat, je změna systému 

poplatku na paušální platbu. Omezíme tak množství černých skládek v krajině, 
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spalování odpadu v domácnostech a docílíme toho, že přispívat budou všichni 

občané s trvalým bydlištěm.   
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