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Anotace 

 V mé diplomové práci se zabývám analýzou separovaného sběru plastů a papíru na 

území Statutárního města Teplice. V teoretické části je uvedena legislativa týkající se 

odpadového hospodářství a její součástí je také souhrn platných legislativních norem 

včetně plánu odpadového hospodářství ČR a Ústeckého kraje. V této části práce jsou také 

uvedeny některé pojmy, které se týkají problematiky separovaného sběru a povinnosti 

původce odpadu. Ve třetí části je analyzován současný systém odpadového hospodářství 

města Teplice, produkce komunálního odpadu, sběr, svoz a dotřídění separovaných složek 

komunálního odpadu. V následující části je provedeno vyhodnocení systému a navržena 

možná řešení, která mají zvýšit kvalitu vytříděných komodit a zvýšit i procento 

vytříděného komunálního odpadu. V závěrečné části je shrnut celý systém spojený 

s problematikou separovaného sběru plastů a papíru. 

 

Klíčová slova: Teplice, sběr, třídírna, duonádoba, papír, plast 

 

 

Annotation 

 
In my thesis, I deal with the analysis of separate collection of plastics and paper in 

the territory of the statutory city of Teplice.  In the theoretical part is presented legislation 

on waste management and also includes a summary of the applicable legal standards, 

including the waste management plan in Czech republic and the Usti region. In this part 

there are also some of the concepts which are relating to the issue of separate collection 

and waste producer responsibilities. The third part analyzes the current system of waste 

management of Teplice, production of municipal waste collection, transport and 

aftersorting separated components of municipal waste.In the following part is the 

evaluation of system and possible solutions to improve the quality of assorted commodities 

and also increase the percentage of sorted municipal waste. The final section summarizes 

the system associated with the issue of separate collection of plastics and paper and its 

significance. 
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1. ÚVOD 

Náplní mé diplomové práce je analýza vývoje separovaného sběru komunálního 

odpadu se zaměřením na komodity papír a plasty a to na území Statutárního města Teplice 

a jeho blízkém okolí. K tomuto tématu jsem se odhodlal zejména z toho důvodu, že 

v Teplicích jsem se narodil, vyrůstal jsem zde a stále zde žiji, a je pro mne důležité, 

v jakém prostředí bydlím a jak se toto prostředí bude nadále vyvíjet.  

Rozvoj lidské společnost má čím dál více nároků, s čímž souvisí stále větší zatížení 

ekosystému Země. Na ekosystém Země působí mnoho negativních dopadů a to se zpětně 

odráží na lidskou společnost. Podstatným problémem je v současné době produkce odpadů 

a jejich následná likvidace, jež jsou stěžejními body současnosti.  Odpadové hospodářství 

se stalo nedílným a velmi důležitým odvětvím nejen národního hospodářství a se v stupem 

do Evropské unie je nuceno se přizpůsobit trendům odpadové politiky EU. Prioritou při 

boji s odpady by mělo být předcházení vzniku odpadu a snížení jejich produkce. Je proto 

důležité, aby se lidé nad svým chováním zamysleli a uvědomili si, že nešetrné zacházení 

s přírodou, se bude odrážet na životních podmínkách každého z nás a to jak po stránce 

životního prostředí, zdraví lidí, tak i po stránce ekonomické. 

 V mé práci se zabývám analýzou vývoje separovaného sběru komodit papír a plast, 

jejich sběru, svozu, třídění a likvidaci na území města Teplice a blízkého okolí. Práci tvoří 

celkem pět kapitol 1. Úvod, 2. Legislativa, 3. Analýza vývoje třídění plastů a papíru 

v Teplicích, 4. Vyhodnocení a návrh řešení a 5. Závěr  

 Druhá část práce obsahuje přehled platné legislativy spojené s odpadovým 

hospodářstvím a to jak v České republice, tak v EU. Následně jsou pak některé zákony 

spojené s odpadovým hospodářstvím podrobněji popsány. Součástí této kapitoly, je také 

vymezení některých základních pojmů spojených se separovaným sběrem. Dále jsou zde 

stručně popsány Plány odpadových hospodářství ČR a Ústeckého kraje. Dalším bodem je 

pak seznámení s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. a jejich programem 

Zelený bod.      

 Hlavní částí, mé práce, je kapitola “Analýza vývoje třídění plastů a papíru 

v Teplicích“, jejíž součástí je stručná charakteristika města Teplice, popis plánu 
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odpadového hospodářství, legislativa spojená s odpadovým hospodářstvím obce a dále je 

zde zaznamenán současný stav nakládání s odpady vyseparovanými na území města 

Teplice se zaměřením na komodity plast a papír a objemy vytříděných plastů a papíru. 

Dále jsou zde uvedeny způsoby odděleného sběru papíru a plastů, které jsou k dispozici 

občanům města Teplice, způsob jejich svozu a následné třídění na třídící lince.   

 Předposlední kapitola “Vyhodnocení a návrh řešení“ obsahuje vyhodnocení 

stávajícího stavu odpadového hospodářství města Teplice, kdy na základě tohoto 

vyhodnocení byly stanoveny problémové body v oblasti separovaného sběru a navrženo 

možné řešení, k odstranění těchto nedostatků. 

 Závěr obsahuje všeobecné shrnutí analyzovaného problému s uvedením možného 

vývoje.  
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2. LEGISLATIVA   

Legislativu odpadového hospodářství České republiky tvoří zákony, nařízení vlády, 

vyhlášky a další předpisy nebo nařízení. Legislativa v oblasti odpadového hospodářství je 

neustále novelizována a přetvářena v závislosti na změnách priorit v ochraně životního 

prostředí. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo 

k velkému posunu v rozvoji ochrany životního prostředí, neboť podmínkou pro vstup do 

EU byla harmonizace legislativy ČR s legislativou EU.  

2.1 Legislativa EU pro odpadové hospodářství  

V rámci EU je pro oblast odpadového hospodářství v platnosti Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) 1013/2006, o přepravě odpadů spolu s několika 

dalšími směrnicemi, na které dále navazují další rozhodnutí v důsledku jejich novelizace. 

Hlavní směrnicí pro oblast odpadového hospodářství je směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 98/2008 o odpadech a další důležitou směrnicí je směrnice Rady č. 91/689/EEC.  

Další směrnice jsou pak zaměřeny na jednotlivé specifické toky odpadů a výrobky po 

ukončení životnosti a na způsoby nakládání s odpady. Mezi tyto směrnice patří také 

směrnice Evropského parlamentu a rady 94/62/EC o obalech a obalových odpadech – 

změna ve znění 2005/20/ES. Dokumentačním nástrojem je pak Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 o statistice odpadů (poslední znění Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006. 

2.2 Legislativa ČR pro odpadové hospodářství 

Jak je výše uvedeno, tak legislativa ČR v oblasti odpadového hospodářství vychází 

ze směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/2008, o odpadech, podporované dalšími 

dílčími předpisy.  

Legislativa v oblasti odpadového hospodářství je v ČR tvořena zákony, vyhláškami 

a nařízeními. Pro nakládání s odpady jsou základní pravidla stanovena zákonem o 

odpadech a jeho prováděcími právními předpisy. Cíle pro různé způsoby nakládání s 

odpady a optimální způsoby pro jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového 

hospodářství České republiky pro období od roku 2003 do roku 2013, který byl v souladu 

http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi
http://www.mzp.cz/cz/plan_odpadoveho_hospodarstvi
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se zákonem o odpadech vydán formou nařízení vlády. Další platné legislativní normy 

dotýkající se separovaného sběru a recyklace odpadů jsou uvedeny v následujícím 

přehledu.  

Přehled platné legislativy:  

 Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, jenž byl novelizován zákonem č. 

154/2010 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška MŽP ČR 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) 

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

ve znění pozdějších předpisů 

 Vyhláška MŽP ČR 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 

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

republiky 

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

obalech) 

 Vyhláška MPO ČR č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných 

zálohovaných obalů 

 Vyhláška MŽP ČR č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení 

zpětného odběru některých výrobků 

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

a ohlašování údajů z této evidence 

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

druhy vratných zálohovaných obalů 

 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/744b4ecf4745be95c12570060044610a?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/744b4ecf4745be95c12570060044610a?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/744b4ecf4745be95c12570060044610a?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/744b4ecf4745be95c12570060044610a?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/a39f9165ab5621d1c125701300452131?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/a39f9165ab5621d1c125701300452131?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/38c88fd3700f7382c12575630042286c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/38c88fd3700f7382c12575630042286c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/38c88fd3700f7382c12575630042286c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/38c88fd3700f7382c12575630042286c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/38c88fd3700f7382c12575630042286c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f15494cd6be130ec125768600324768?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f15494cd6be130ec125768600324768?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/4b58f1e18feb526ac1256ba70023e56c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/4b58f1e18feb526ac1256ba70023e56c?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/396187ee560e7112c12570130046ed16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/396187ee560e7112c12570130046ed16?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5a90f8ad310a3849c125701b00410f71?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/5a90f8ad310a3849c125701b00410f71?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7aebdadf393ae779c1256cb40049539b?OpenDocument
http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7aebdadf393ae779c1256cb40049539b?OpenDocument
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2.2.1 Zákon o odpadech  

 Odpadové hospodářství České republiky se v současné době v návaznosti na 

legislativu EU řídí zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), 

který byl novelizován zákonem č. 154/2010 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

Zákon upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při 

dodržování ochrany životního prostředí, ochrany lidského zdraví a trvale udržitelného 

rozvoje, při omezování nepříznivých dopadů využívání přírodních zdrojů a zlepšování 

účinnosti tohoto využívání, práva, povinnosti osob v odpadovém hospodářství a působnost 

orgánů veřejné správy v odpadovém hospodářství.  

2.2.1.1 Definice základních pojmů  

Zákon o odpadech mimo jiné vymezuje v § 4 základní pojmy a definice vztahující 

se k odpadovému hospodářství. Pro lepší orientaci v problematice separovaného sběru a 

recyklace jsou níže uvedeny některé pojmy ze zákona o odpadech, které s touto 

problematikou souvisí.   

- odpad - je 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 zákona o odpadech, 

- původce odpadů - právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejichž činnosti vznikají odpady, nebo právnická osoba nebo fyzická osoba 

oprávněná k podnikání, které provádějí úpravu odpadů nebo jiné činnosti, jejichž 

výsledkem je změna povahy nebo složení odpadů, a dále obec od okamžiku, kdy 

nepodnikající fyzická osoba odpad odloží na místě k tomu určeném; obec se 

současně stane vlastníkem tohoto odpadu, 

- odpadové hospodářství - činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

nakládání s odpady a na následnou péči o místo, kde jsou odpady trvale uloženy, a 

kontrola těchto činností, 

- nakládání s odpady - shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, skladování, 

úprava, využití a odstranění odpadů  

- výkup odpadů - sběr odpadů v případě, kdy odpady jsou právnickou osobou nebo 
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fyzickou osobou oprávněnou k podnikání kupovány za sjednanou cenu,  

- materiálové využití odpadů - způsob využití odpadů zahrnující recyklaci a další 

způsoby využití odpadů jako materiálu k původnímu nebo jiným účelům, 

s výjimkou bezprostředního získání energie, 

- příprava k opětovnému použití - způsob využití odpadů zahrnující čištění nebo 

opravu použitých výrobků nebo jejich částí a kontrolu provedenou osobou 

oprávněnou podle zvláštního právního předpisu spočívající v prověření, že použitý 

výrobek nebo jeho část, které byly odpady, jsou po čištění nebo opravě schopné bez 

dalšího zpracování opětovného použití, 

- recyklace odpadů - jakýkoliv způsob využití odpadů, kterým je odpad znovu 

zpracován na výrobky, materiály nebo látky pro původní nebo jiné účely jejich 

použití, včetně přepracování organických materiálů; recyklací odpadů není 

energetické využití a zpracování na výrobky, materiály nebo látky, které mají být 

použity jako palivo nebo zásypový materiál. 

2.2.1.2 Povinnosti původců odpadů 

Součástí zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, jsou v   

§16 uvedeny povinnosti původců odpadů. Původce odpadů je povinen:  

a) odpady zařazovat podle druhů a kategorií dle Katalogu odpadů, (zařazení komunálních 

odpadů viz příloha č. 1) 

b) zajistit přednostní využití odpadů,  

c) odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem a 

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich 

převzetí a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby, 

d) ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 

vlastností 

e) shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů kategorií 

f) zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 

g) vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat odpady a 

zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem a 
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prováděcím předpisem včetně evidencí a ohlašování PCB a zařízení obsahujících PCB a 

podléhajících evidenci vymezených v § 26 zákona o odpadech. Tuto evidenci archivovat 

po dobu stanovenou zákonem o odpadech nebo prováděcím právním předpisem. 

h) umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání 

předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace související s nakládáním 

s odpady, 

i) zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu se zákonem o odpadech a 

prováděcím předpisem a zajišťovat jeho plnění, 

j) vykonávat kontrolu vlivu nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v souladu 

se zvláštními předpisy a plánem odpadového hospodářství, 

k) ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených § 15 zákona o odpadech  

l) platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu stanoveným 

zákonem o odpadech. (zákon o odpadech - on-line) 

 2.2.2 Zákon o obalech  

Neméně důležitou legislativní normou je zákon č. 477/2001  Sb., o obalech, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obalech), kterým se stanoví práva a 

povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob při nakládání s obaly. Jeho účelem 

je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, zejména snižováním 

hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto obalech obsažených 

v souladu s právem Evropských společenství. 

2.2.3 Plán 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. (www.mzp.cz-on-line) 

V červnu roku 2003 byl, v souladu se zákonem o odpadech, vládou schválen Plán 

odpadového hospodářství, jehož závazná část byla vyhlášena formou Nařízení vlády č. 

http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika%20-%208.2.2012
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197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky a následně novelizován 

Nařízením vlády č. 473/2009, přičemž tato novela se týká pouze posuzování SKO a 

příhraniční přepravy. Závazná část POH ČR je rozčleněna do 8 kapitol. V úvodu každé 

kapitoly je obsažen hlavní cíl s vymezenou lhůtou jeho splnění. Dalším obsahem 

jednotlivých kapitol jsou dílčí cíle, zásady a opatření pro specifické skupiny odpadů, 

jejichž postupné naplňování je podmínkou pro dosažení hlavního cíle. POH obsahuje 

z hlediska komunálních odpadů tři klíčové cíle: 

I. Počítá se zvýšením materiálového využití komunálního odpadu na 50 % do roku 

2010 – bod 6 závazné části POH. 

II. Stanovil, že prioritou státního financování bude odvozný sběr tříděného odpadu, 

tedy zajištění lepších recyklačních služeb pro domy a byty – bod 4 e) závazné části 

POH.  

III. Výslovně zamítá financování nových spaloven komunálního odpadu ze státního 

rozpočtu – bod 4 i) závazné části POH. 

Relevantní body POH České republiky: 

o Zvýšit materiálové využití odpadů na 50 % do roku 2010 ve srovnání s rokem 

2000. 

o Snížit hmotnostní podíl odpadů ukládaných na skládky o 20% do roku 2010 ve 

srovnání s rokem 2000, s výhledem dalšího postupného snižování. 

o Snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů (BRKO) 

ukládaných na skládky tak, aby podíl této složky činil v roce 2010 nejvíce 75 % 

hmotnostních, v roce 2013 nejvíce 50% hmotnostních a výhledově v roce 2020 

nejvíce 35% hmotnostních z celkového množství BRKO vzniklého v roce 1995 

o Nepodporovat výstavbu nových spaloven komunálního odpadu ze státních 

prostředků. 

o Nepodporovat výstavbu nových skládek odpadů ze státních prostředků. 

http://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/9f15494cd6be130ec125768600324768?OpenDocument
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o Vytvářet podmínky k podpoře vratných opakovaně použitelných obalů. 

o Upřednostňovat při výběru projektů odpadového hospodářství, projekty 

infrastruktury pro odvozový systém sběru tříděného komunálního odpadu před 

ostatními projekty nakládání s odpady. 

o Zpracovat strategii na podporu trhu s recyklovanými výrobky. 

o Podporovat rozvoj trhu s recyklovanými výrobky, upřednostnit výrobky 

z recyklovaných materiálů a ekologicky šetrné výrobky při zadávání zakázek na 

úrovni orgánů veřejné správy. 

o Podporovat přeměnu stávajících skládkových areálů na centra komplexního 

nakládání s odpady. 

o Vytvářet podmínky k oddělenému shromažďování jednotlivých druhů biologicky 

rozložitelných odpadů vznikajících v domácnostech, živnostech, průmyslu a 

úřadech, mimo směsný odpad 

o Zvyšovat v maximální možné míře materiální využití odpadů tvořících BRKO 

vytříděných z komunálního odpadu, zejména papíru a lepenky  

o Podpořit vytvoření sítě regionálních zařízení pro nakládání s komunálními odpady 

tak, aby bylo dosaženo postupného omezení BRKO ukládaných na skládky; při 

vytváření regionální sítě se zaměřovat zejména na výstavbu kompostáren, zařízení 

pro anaerobní rozklad a mechanicko-biologickou úpravu těchto odpadů. 

o Upřednostňovat kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných 

odpadů kromě odpadů podle písm. c) s využitím výsledného produktu zejména 

v zemědělství, při rekultivacích, úpravách zeleně; odpady, které nelze takto využít, 

upravovat na palivo, anebo energeticky využívat (Kropáček 2005). 

 

V souladu s § 42 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí MŽP každoročně vyhodnocení 

POH. Hodnotící zprávy plnění POH ČR, jsou předkládány k projednání či k informaci 

Vládě do konce následujícího roku po hodnoceném období. Všechny zprávy obsahují data 

získaná dle § 39 zákona o odpadech, která jsou aktuální k termínu zpracování jejich 

podkladových dokumentů, a proto mohou být v následujících zprávách upřesněna.  
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2.2.3.1 Šestá hodnotící zpráva o plnění POH České republiky za rok 2010 

Z dosud poslední zveřejněné hodnotící zprávy o plnění Plánu odpadového 

hospodářství za rok 2010 bylo zjištěno, že se daří plnit jak cíl zvýšení recyklace odpadů, 

tak i zvýšení materiálového využití odpadů. Postupně se rozvíjely systémy třídění odpadů a 

v rámci využívání odpadů materiálové nebo energetické využití odpadů. Cíle vyplývající z 

požadavků POH ČR na podíly využívaných a recyklovaných odpadů byly zapracovány do 

všech krajských plánů odpadového hospodářství a jsou tak závaznými podklady pro 

činnosti původců odpadů. 

Cíl Plánu odpadového hospodářství ČR zvýšit využívání odpadů s upřednostněním 

recyklace na 55 % do roku 2012 ve srovnání s rokem 2000 je plněn. V roce 2005 bylo 

využito 68,7 % odpadů z celkové produkce odpadů z toho materiálově 66,2 %. V roce 

2006 bylo využito 84,7 % odpadů z celkové produkce odpadů z toho materiálově 82,3 %. 

V roce 2007 bylo využito 80,8 % odpadů z celkové produkce odpadů z toho materiálově 

78,7 %. Využívání odpadů v ČR v letech 2002 – 2006 mělo výrazně vzestupný trend a 

došlo ke zvýšení využívání odpadů o více než 40 %. V roce 2007 nastal nevýrazný pokles, 

který lze považovat za ustálení vysoké míry využití odpadů. V roce 2008 došlo k dalšímu 

zvýšení využívání odpadů na 85,5 % z celkové produkce všech odpadů, materiálové 

využití činilo 83%. V roce 2009 dosáhlo využití všech odpadů 74,7 % a materiálové 

využití 72,5 %. Desetiprocentní snížení využití všech odpadů je způsobeno dopočtením 

neohlášené produkce odpadů převzatých zařízeními. Z hlediska míry recyklace je stále 

nejúspěšnější komoditou papír, kde míra materiálového využití dosahuje 94 %, dále sklo s 

mírou recyklace 73 %, kovy 50 % a plasty 59 %. Energetické využívání odpadů se podílí 

na celkovém využívání zcela nevýznamně. Svého maxima dosáhlo v roce 2005 a to 2,5 %. 

V následujících letech kolísalo mezi 2,1 a 2,3 %. V roce 2010 mírně vzrostlo na 2,9 %. 

(Šestá hodnotící zpráva POH ČR 2010) 

S Plánem odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového 

hospodářství krajů a plány odpadového hospodářství původců odpadů v celé ČR.  
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2.2.4  Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 

 Kraje v samostatné působnosti jsou povinné podle § 78 odst. 1 písm. a) zákona o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, zpracovat plán odpadového hospodářství 

kraje, pro jím spravované území a jeho změny. Plán odpadového hospodářství kraje musí 

být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství České republiky a jejími 

změnami. Povinnost, zpracovat a schválit POH, musí kraj splnit do 18 měsíců od 

uveřejnění závazné části Plánu odpadového hospodářství České republiky. Platnost POH 

kraje, nesmí být kratší a musí být změněn při každé zásadní změně podmínek, na jejichž 

základě byl zpracován.  

 V letech 2002-2004 byl zpracován Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje a 

jeho závazná část byla vyhlášena vyhláškou Ústeckého kraje ze dne 26. 1. 2005, 

zveřejněnou ve věstníku předpisů Ústeckého kraje se stanovenou platností do roku 2014 

tedy na 10 let. Ve směrné části vyhlášky jsou vyjmenovány cíle POH Ústeckého kraje, 

které vychází z cílů POH České republiky. Součástí směrné části POH Ústeckého kraje 

jsou také 3 projekty, k podpoře dosažení cílů POH Ústeckého kraje. V souvislosti 

s problematikou odděleného sběru se jedná o projekt „Intenzifikace odděleného sběru a 

zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“. 

2.2.4.1 Pilotní projekt “Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití 

komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“ 

 Jedním z pilotních projektů je projekt „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění 

využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“. Tento pilotní projekt se přímo 

dotýká analyzované problematiky, tedy oblasti separovaného sběru, recyklace a využití 

obalů stanovených v zákoně o obalech. Rozpracovává opatření a nástroje, k dosažení 

závazných cílů POH České republiky. V průběhu pilotního projektu budou ve vybraných 

územích Ústeckého kraje ověřeny různé možnosti a postupy vedoucí ke zvýšení míry 

odděleného sběru, využití a recyklace komunálních odpadů včetně obalů. Tyto zkušenosti 

bude následně možné aplikovat na území celého kraje. Předpokladem úspěšné realizace 

projektu je úzká spolupráce s městy a obcemi na území kraje. 
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Předmět a cíle projektu 

    Analýza výskytu odpadu ve vybraných oblastech, vymezení svozových oblastí a  

firem v odpadovém hospodářství v nich působících a technického vybavení a 

systémů nakládání s komunálními odpady v obcích, včetně obcí a krajem 

zřizovaných zařízení (typy, počty, eventuálně stáří sběrných nádob pro sběr 

jednotlivých komodit; frekvence svozu jednotlivých komodit; vybavenost území 

sběrnými dvory – počty, odebírané odpady, vybavenost nádobami, tj. počty, 

objemy, provozovatelé; technické vybavení území svozovou technikou). 

    Vypracování podrobného realizačního projektu zaměřeného na splnění požadavků 

POH kraje 

    Podpora technického a organizačního zajištění odděleného sběru a využití 

využitelných složek KO včetně obalů s cílem zintenzivnit nebo doplnit sběr a 

dotřídění komodit papír, plast, sklo a nápojový karton na území kraje. 

    Informační kampaň o systému využívání odpadů v jednotlivých svozových 

oblastech. (www.kr-ustecky.cz) 

2.2.4.2 Cíle POH Ústeckého kraje 

 Ve směrné části POH Ústeckého kraje, jsou vyjmenovány cíle, které jsou v souladu 

s POH ČR a opatření, která by měla vést k naplnění cílů. Pro oblast recyklace a 

materiálového využití je stanoven s v souladu s POH ČR cíl pod číslem 2.1 a to zvýšit 

využívání odpadů s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů do roku 

2012 a zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50% do roku 2010 ve srovnání 

s rokem 2000. Každoročně je plnění hlavních cílů POH vyhodnoceno a zpracováno v 

hodnotící zprávě, kdy tou poslední je Hodnotící zpráva o plnění Plánu odpadového 

hospodářství Ústeckého kraje za rok 2010. (POH Ústeckého kraje - on-line)  

Pro cíl č. 2.1 platí tato opatření:  

Opatření 2.1.1 - vytvořit ve všech obcích kraje podmínky k zajištění provozování systému 

odděleného sběru využitelných složek komunálního opadu od 1. Ledna 2007 minimálně ve 

složení papír, plasty, sklo. 
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Opatření 2.1.2 - vytvořit podmínky ke zvýšení výtěžnosti separovaného sběru 

využitelných složek komunálního odpadu z domácnosti (papír, plasty, sklo, kovy, 

kompozitní obaly) na území kraje, tak že v roce 2005 bude výtěžnost separovaného sběru 

komodit papír, sklo, plasty, kompozitní obaly, kovové obaly 18 kg na osobu za rok a v roce 

2010 bude tato hodnota již 33 kg na osobu za rok. K cílům v jednotlivých rocích od roku 

2005 do roku 2010 jsou pak uvedeny i podíly jednotlivých složek.   

Opatření 2.1.3 – veškeré odpady získané ze separovaného sběru, a to papír, plast, kovy, 

sklo, kompozitní obal, budou bezpodmínečně využity materiálově, případně energeticky  

2.2.4.2 Hodnotící zpráva o plnění POH Ústeckého kraje za rok 2010 

 Z této zprávy vyplývá, že byl zaznamenán v roce 2010 úbytek množství 

vyprodukovaného komunálního odpadu v porovnání s předešlým rokem. Na tomto mají 

největší podíl položky zemina, kamení, směsný komunální odpad a uliční smetky. Cíl 55 % 

využití všech vznikajících odpadů, je dlouhodobě naplňován a aktuálně přesahuje podíl 

využitých odpadů z celkové produkce v Ústeckém kraji 83%.  Stávající materiálové využití 

komunálních odpadů je na úrovni 31,63% , je tedy zřejmé, že stanovený cíl pro rok 2010 

splněn nebyl.  

 Opatření 2.1.1 je podle hodnotící zprávy plněno bez výhrad a to také díky tomu, že 

celkem 98% obcí Ústeckého kraje je zapojeno do systému společnosti EKO-KOM, a.s. a 

má zaveden systém sběru oddělených složek komunálních odpadů. Společným projektem 

Ústeckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. je kladen velký důraz 

na vzdělávání. Tento projekt je podporován informační kampaní a jeho součástí je možnost 

pro města a obce získat téměř bezplatně kontejnery na separovaný sběr a svozové techniky 

v jednotlivých svozových oblastech.    

 Výtěžnost vyseparovaných složek stanovena cílem opatření 2.1.2 pro rok 2010 na 

hodnotu 33 kg na osobu za rok je plněna, při výtěžnosti vyseparovaných složek 40,33 kg 

na osobu za rok. Naopak nebyl splněn cíl stanovený pro podíl jednotlivých složek 

vyseparovaných odpadů, kdy byl stanoven podíl skla ve výši min. 33%. Opačným 

případem je však výrazné překračování 8% podílu v komoditě kovy, který je 

několikanásobně překročen.  
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 Opatření 2.1.3 je plněno bez výhrad, neboť odstranění odpadů získaných ze 

separovaného sběru skládkováním je umožněno pouze ve výjimečných případech na 

základě vydaného povolení a jejich příjem na skládky je kontrolován. 

2.2.5 Systém EKO-KOM 

 V roce 1997 byla založena, průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží, 

společnost EKO-KOM, a.s. s cílem vytvořit systém Zeleného bodu ČR. Společnost EKO-

KOM, a.s. je nezisková akciová společnost, která vytvořila a efektivně provozuje 

celorepublikový systém, zajišťující třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na 

kvalitní evropské úrovni. Soubor veškerých činností zajišťovaný touto společností je znám 

pod názvem „Systém EKO-KOM“. Systém je založený na spolupráci průmyslových 

podniků, měst a obcí a zajišťuje vytřídění, svoz sběrovou technikou, dotřídění a využití 

odpadů z použitých obalů jako druhotné suroviny nebo případně jako zdroj energie.  

 Začátkem roku 2002 nabyl účinnosti zákon o obalech, ve kterém byly přesně definovány 

povinnosti spojené s nakládáním s obaly a obalovými odpady. V témže roce bylo společnosti 

EKO-KOM, a.s. vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o autorizaci v souladu 

s platným zákonem o obalech a společnost EKO-KOM, a.s. se tak stala autorizovanou obalovou 

společností. V roce 2005 byla autorizace společnosti EKO-KOM, a.s. prodloužena do 31. 12. 2012.  

 Podle zákona o obalech povinnost zpětného odběru a využití odpadů z obalů mají osoby, 

které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu. Povinnost se vztahuje i na osoby, 

které obaly nebo balené výrobky dovážejí nebo přepravují přes hranice z Evropské unie, plní nebo 

prodávají. Novelou zákona o obalech ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti v roce 

2006, jsou zproštěni zpětného odběru a využití obalového odpadu malí producenti obalů, za 

předpokladu splnění dvou podmínek (produkce 300 kg/rok, obrat do 4,5 mil. /rok). Se společností 

EKO-KOM, a.s. mohou povinné osoby, které uvádějí obaly na trh či do oběhu uzavřít „Smlouvu o 

sdruženém plnění“ na jejímž základě shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby 

v závislosti na výši vykazované produkce obalů.  S obcemi a osobami oprávněnými nakládat 

s odpadem společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci 

odpadu z obalů“. Na základě evidence o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, 

kterou musí povinné subjekty vést, společnost EKO-KOM, a.s. přispívá finančními prostředky na 

systém sběru, třídění a využití obalového odpadu. Z toho vyplývá, že společnost EKO-KOM, a.s. 
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fyzicky nenakládá s obalovým odpadem a její činnost je zaměřena na financování nákladů 

spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu.       

Obrázek 1 -  Schéma systému EKO-KOM 

 

                                                                                                                             [ekokom.cz] 

2.2.5.1 Zelený bod  

 Se souhlasem autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. je možno na výrobcích 

distribuovaných v ČR použít ochrannou známku ZELENÝ BOD. Za obaly označené značkou 

Zelený bod byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového 

odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62. Tuto ochrannou známku mohou používat pouze 

podnikatelské subjekty, které jsou klienty společnosti EKO-KOM, a.s. a mají s touto společností 

uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění. Získáním licence k užívání značky Zelený bod na území 

ČR, bylo potvrzeno, že společnost EKO-KOM splňuje požadavky příslušných předpisů EU na 

systémy pro zajištění využití obalového odpadu. Klientům je doporučeno použít značku na 

obchodním balení všude tam, kde je to vhodné a praktické, neopravňuje však klienta, k užívání 

značky mimo území ČR.  Značka nesmí být užívána v žádném jiném smyslu a nesmí být 

doprovázena žádným dalším textem.   

                                



Bc. Karel Macek: Analýza vývoje separovaného sběru papíru a plastů v Teplicích a okolí 

2012                                                                                                                           16 

 

 Obrázek 2 - Zelený bod 

 

 

 

 [ekokom.cz] 

2.2.5.2 Výše odměny obcím 

 Na základě čtvrtletních výkazů z obcí (nebo hromadných výkazů zasílaných 

svozovými firmami za jednotlivé obce) autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. 

hradí obcím náklady spojené s tříděným sběrem obalové složky komunálních využitelných 

odpadů. Přitom dbá na to, aby žádná z obcí či měst nebyla při platbách znevýhodněna. Ve 

výpočtech je zohledněno několik aspektů a to rozdílné náklady na sběr jednotlivých 

komodit, způsob sběru a velikost obce. Platby jsou prováděny za obalovou složku, nikoliv 

za celý vytříděný komunální odpad. Obsah obalů v tříděném komunálním odpadu je 

vypočten z celkového množství vytříděných odpadů na základě standardů. Standardy se 

každoročně aktualizují podle změn ve skladbě odpadů na základě výsledků státních 

programů Vědy a výzkumu VaV/720/2/00 Intenzifikace sběru, dopravy a třídění 

komunálního odpadu SP/2f1/132/08 Výzkum vlastností komunálních odpadů a 

optimalizace jejich využívání. Pro rok 2012 jsou stanoveny následující: Papír 26%, 

Plasty 81%, Sklo 99%, Kovy 6%, Nápojové kartony 100%. 

 Výše odměny je složena ze dvou částí a jedná se o platbu za zajištění zpětného 

odběru a platbu za zajištění využití odpadů z obalů. Celková odměna se pak vypočítá takto: 

 

 

Celková odměna = odměna za zpětný odběr + odměna za zajištění využití 

 

                                              (základní odměna + bonusy) + garanční složka odměny 
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Odměna za zajištění zpětného odběru - paušální odměna závislá na počtu obyvatel trvale 

žijících v obci, pro rok 2012 ve výši 2,- Kč/obyvatele/rok.   

Odměny za zajištění využití odpadů z obalů - tato část odměny je tvořena tzv. základní 

odměnou, motivačními bonusy a případně garanční složkou odměny.  

Základní odměna - je vypočtena z celkového množství vytříděných obalových odpadů a 

příslušné sazby pro jednotlivé komodity. Sazby pro rok 2012, viz příloha č. 2. Výše sazby 

závisí:  

 na velikosti obce podle počtu obyvatel, 

 na výtěžnosti tříděného sběru komodit v kg/obyvatel/rok,  

 na způsobu zajištění sběrového systému – veřejná sběrná síť a ostatní způsoby sběru, 

 

Bonusové složky – představují motivační část odměny a mohou navýšit celkovou odměnu 

za využití odpadů, až o 41%. Vypočítá se: 

 

Bonusová složka = základní odměna x koeficient bonusové složky (v %) 

 

Každý bonus je počítán zvlášť a pro rok 2012 jsou zavedeny tyto bonusy: 

 bonus za dostupnost veřejné sítě 

 bonus za efektivitu využití sběrné sítě 

 bonus za zajištění odděleného sběru kovových odpadů  

 bonus za vykazování prostřednictvím hromadného výkazu  

konkrétní koeficienty jsou pak uvedeny v příloze č. 3. 

Garanční složka odměny - uplatňuje se pouze v případě vyhlášení garančního režimu pro 

konkrétní komoditu na úroveň obce. Jde o fakultativní nástroj systému EKO-KOM určený 

ke stabilizaci nakládání s konkrétním druhem obalových odpadů. V roce 2012 nebyl 

garanční režim vyhlášen. 
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3. Analýza vývoje třídění plastů a papíru v Teplice 

3.1 Třídění odpadu 

 Pro třídění odpadu jsou nejpodstatnější dva důvody a to v prvé řádě se tříděním 

omezuje vznik odpadu, který nezůstává ležet na skládce a vytříděný odpad je následně 

využit, což je druhý důvod, proč třídit odpad. Každý z nás ročně průměrně vyprodukuje 

zhruba 175 kg odpadu. Z toho je průměrně 38 kg papíru, 23 kg plastů, 16 kg skla, 5 kg, 

nebezpečného odpadu, 331 kg bioodpadu a 62 kg ostatního odpadu. (www.cistyfestival.cz) 

Z toho plyne, že v případě třídění odpadu by každý občan ČR ročně zajistil další 

zpracování 113 kg vytříděného odpadu.   

3.1.1 Jak správně třídit plasty a papír 

 Vzniklé odpady bychom měli třídit hned po jejich vzniku, aby jejich smícháním 

nedošlo k jejich znečištění. Pozdější roztřídění odpadu není většinou možné, v ideálním 

případě by mělo dojít k roztřídění odpadu podle jednotlivých komodit, které patří do 

dostupných kontejnerů.  Kontejnery pro separovaný sběr jsou barevně odlišeny, přičemž 

pro separovaný sběr plastů se používají popelnice a kontejnery barvy žluté a pro 

separovaný sběr papíru popelnice a kontejnery modré. 

Do nádob na plasty patří: - PET lahve od nápojů 

                                     - kelímky od jogurtů, misky a fólie z baleného ovoce 

                                           - obaly chipsů, sušenek, bonbonů, polévek a dalších potravin 

                                              v prášku, i když vypadají jako kovové 

                                           - sáčky a plastové tašky z obchodů 

                                           - obaly a balicí fólie od spotřebního zboží (bublinkové fólie 

                                             fólie, polystyrenové díly, do nichž jsou baleny spotřebiče 

Naopak do nádob na plast nepatří - ostatní komunální odpady, nebezpečné látky, 

novodurové trubky, podlahové krytiny, obaly od olejů (i potravinářských), obaly silně 

znečištěné zbytky jídla, odpady od nebezpečných látek, barev, chemikálií (i když jsou to 

obaly plastové), bioodpady. 

 

http://www.cistyfestival.cz/
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Do nádob na papír patří: - noviny 

                                         - letáky 

                                         - časopisy s papírovou obálkou 

                                         - staré sešity 

                                         - kartonové obaly   

                                         - papírové obaly 

                                         - vícevrstvá papírová lepenka 

                                         - ostatní papír všeho druhu 

Naopak do nádob na papír nepatří  - karbonový papír (tzv. kopíráky), veškerý jiný odpad, 

který není papírový, silně znečištěné papíry od potravin, barvami a mastné papíry, časopisy 

s obálkou z plastu.   

3.1.3 Zpracování plastů 

 Plasty, které byly vytříděny ve žlutých kontejnerech, jsou svezeny k dotřídění na 

dotřiďovací lince, kde se ručně vybírají PET lahve, fólie a pěnový polystyren. Z pásu se 

vyhazují nečistoty a dotříděné druhy plastů včetně zbylé směsi plastových obalů se lisují 

do balíků a odváží ke zpracování na recyklační linky. Vzhledem k tomu, že vytříděné 

plasty mají různé složení a vlastnosti je každý druh plastů zpracováván jinou technologií, 

např. z PET (polyetylen) láhví se zpracovávají vlákna, která se používají jako výplně bund, 

spacáků nebo jsou přidávány do tzv. zátěžových koberců. Celkově lze z recyklovaných 

plastů vyrobit mnoho dalších věcí jako fólie, pytle na odpady, speciální cihly, zatravňovací 

dlažba, protihlukové stěny, odpadkové koše či zahradní nábytek. Méně kvalitní plasty nebo 

zbytek, se stále častěji po vytřídění používá k výrobě alternativních paliv například 

v cementárnách. 

3.1.4 Zpracování papíru      

 Papír, vytříděný v modrých kontejnerech je svezen k dotřídění na dotřiďovací linku. 

Na lince se papír dotřiďuje ručně a pracovníci z něj vybírají vše, co do surovin nepatří. 

Papír je také rozdělen na několik složek a to na novinový papír, časopisy, lepenka a 

kartony a ostatní papír.  Dotříděný papír je lisován do balíků a odvážen ke zpracování do 

papíren a tam je papír slisován a použit k výrobě papíru. Papír je možné recyklovat pětkrát 
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až sedmkrát.  Z recyklovaného papíru se vyrábí noviny, sešity, lepenkové krabice, obaly na 

vejce nebo toaletní papír.  

 Užitečnost a důležitost recyklace papíru je patrna i z následujících kalkulací: 

a) 1 tuna recyklovaného papíru může ušetřit 1850 kg dřeva a 109 000 litrů čisté vody 

b) 50 kilogramů sběrového papíru může nahradit jeden strom dlouhý 8 metrů o průměru 

kmene 14 cm. (www.mariuspedersen.cz)        

3.2 Charakteristika analyzovaného území  

 Teplice jsou nejstaršími českými lázněmi a městem s bohatou historií. V současné 

době jsou Teplice po právu označovány městem lázeňským, přičemž první zmínky o 

léčebných pramenech pochází z 8 století, ale archeologické nálezy však svědčí o využívání 

pramenů již na přelomu letopočtu.  Přes Krušné hory a České středohoří vedly odedávna 

důležité obchodní cesty spojující české kraje s okolními státy. Teplice mohou za svůj 

rozvoj vděčit několika okolnostem: obchodu, hornictví a léčivým pramenům. V teplickém 

regionu se rozvíjela těžba cínu, textilní výroba a v 19. století se stala důležitým odvětvím 

těžba uhlí. Za posledních sto let se Teplice stali také městem sklářským, kdy se 

v katastrálním území a přilehlých lokalitách nachází několik podniků na zpracování a 

výrobu skla.   

 Město Teplice se nachází v Ústeckém kraji na severozápadě Čech a patří s rozlohou 

2378 ha mezi největší města Ústeckého kraje. Teplice jsou posazeny do kotliny mezi 

Českým středohořím a masívem Krušných hor, poblíž hranic se SRN v nadmořské výšce 

220 m.n.m. Teplice jsou součástí regionu NUTS II Severozápad, jehož součástí je spolu 

s Teplicemi ještě dalších pět měst podobné velikosti mezi 50 a 100 tisíci obyvatel.  V  roce 

2002 bylo město Teplice zařazeno mezi statutární města a je mimo jiné významným 

administrativním centrem se sídlem celé řady úřadů. Na severu Teplice sousedí s městem 

Dubí, na jihozápadě s městem Duchcov a východně od Teplic se nachází město Ústí nad 

Labem.  
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Obrázek 3 - Rozdělení území města Teplice  

 

[www.cs.wikipedia.org] 

Teplice jsou administrativně rozděleny do sedmi městských a katastrálních částí: Hudcov, 

Nová Ves, Prosetice, Řetenice, Sobědruhy, Teplice a Trnovany. Populačně i rozlohou jsou 

největšími městskými částmi Teplice a Trnovany, které společně zaujímají více než 50% 

rozlohy města a vykazují největší hustotu zalidnění. Svozová oblast Statutárního města 

Teplice představuje ke dni 31.12.2010 produkci odpadu od 51146 obyvatel v zástavbě 

bytových domů městského typu, sídlištní zástavbě a v zástavbě rodinných domů. Počet 

obyvatel bydlících v rodinných domech tvoří cca 1/5 celkového obyvatelstva města 

Teplice. Věkové složení obyvatelstva města Teplice je vyjádřeno v následující tabulce. 

Tabulka 1 - Věková skladba obyvatelstva ke dni 31.12.2010 

 

 

[www.czso.cz] 

 

Věk Počet obyvatel 
Vyjádření počtu 
obyvatel v [%] 

0-14 7356 14,4 

15-64 35555 69,5 

65 a více 8235 16,1 

Celkem  54146 100 
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 3.3 Legislativa města Teplice v oblasti odpadového hospodářství 

 Statutární město Teplice nemá platnou vyhlášku o systému sběru, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Teplice. Původní obecně závazná vyhláška o systému sběru, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 

Teplice č. 36/1 byla zrušena obecně závaznou vyhláškou č. 9/2006 s účinností od 

15.1.2007. Veškeré povinnosti a práva v souvislosti s odpadovým hospodářstvím se tedy 

na území Teplic řídí dle zákonů, vyhlášek a nařízení MŽP. 

 Vzhledem k tomu, že produkce odpadů Statutárního města Teplice činila v roce 2003 

přibližně 34,5 t nebezpečného odpadu a přibližně 17 591 t ostatního odpadu, byl na základě 

naplnění povinnosti stanovené v § 44 zákona o odpadech, zpracován Plán odpadového 

hospodářství Statutárního města Teplice. Plán odpadového hospodářství Statutárního města 

Teplice musí být v souladu se závaznou částí Plánu odpadového hospodářství Ústeckého 

kraje, vydanou v únoru 2005 obecně závaznou vyhláškou kraje.   

3.4 Plán odpadového hospodářství Statutárního města Teplice  

 Výchozím bodem, pro zpracování POH Statutárního města Teplice, byla analýza 

stávajícího stavu odpadového hospodářství na území města. Doba platnosti POH je na 

dobu 7 let od roku 2006 do 2012 a může být změněn při každé zásadní změně podmínek, 

na jejichž základě byl zpracován. Ke změně POH je nutno přistoupit i v případě změny 

POH Ústeckého kraje. Zpracovatelem tohoto plánu je firma Marius Pedersen, a.s. se 

sídlem Malé náměstí 124, Hradec Králové, Provozovna Teplice, ul. Úprkova 1. 

 Plán obsahuje základní údaje jako účel plánu odpadového hospodářství, působnost a 

dobu platnosti POH obce, údaje o zpracovateli plánu a základní údaje o původci odpadu. 

Dále je zde obsažen přehled druhů a kategorií produkovaných odpadů, způsoby nakládání 

s nimi a způsob jejich využití nebo odstranění, vyhodnocení souladu stávajícího způsobu 

nakládání s odpady s požadavky stanovenými v zákoně a prováděcích předpisech, 

vyhodnocení souladu POH obce s POH kraje, cíle a opatření, příjmy, výdaje na odpadové 

hospodářství, strukturu zdrojů a dynamiku změn a způsob organizačního zabezpečení 

řízení odpadového hospodářství obce včetně seznamu vnitřních dokumentů. Závěrem jsou 
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pak uvedeny přílohy, použité zkratky a použitá literatura. Celkem, tvoří, POH Statutárního 

města Teplice 12 částí.   

Účelem POH Statutárního města Teplice je stanovit: 

 výhled pro systém OH obce na období nejméně 7 let, 

 cíle a opatření pro předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a 

nebezpečných vlastností, 

 opatření pro splnění cílů závazné části POH kraje ve způsobech využití odpadů a 

nakládání s nimi v reálném časovém a ekonomickém scénáři, 

 podmínky pro realizaci navrženého systému OH obce, 

 způsob informačního a organizačního zabezpečení řízení OH obce, 

 způsob komunikace s veřejností s cílem zajistit splnění cílů POH obce, 

 postup posouzení shody POH obce s příslušným POH kraje. (POH města Teplice – on-

line) 

Cíle POH Statutárního města Teplice v oblasti separovaného sběru: 

 Pro nakládání s odpady z obalů a využívání odpadu je v POH Statutárního města 

Teplice stanoven cíl č. 2.1 zvýšit materiálové využití komunálních odpadů na 50 % do 

roku 2010 a zvýšit využívání všech vznikajících odpadů na 55% do roku 2012 ve srovnání 

s rokem 2000, čímž je podpořen cíl kraje. Dalším cílem pro nakládání s odpady z obalů je 

cíl č. 2.3 do roku 2010 dosáhnout úrovně separovaného sběru papíru, skla, plastů a kovů na 

úroveň 33 kg/obyvatele, z toho max. 8% kovů.  

3.5 Odpadové hospodářství města Teplice  

3.5.1 Nakládání s komunálním odpadem v Teplicích  

 Od roku 2005 zajišťuje, na základě smluvního vztahu, veškeré služby spojené se 

sběrem, svozem a odstraňováním komunálního odpadu, svozem bioodpadu, využitím 

vytříděných složek komunálního odpadu a správou sběrného dvora společnost Marius 

Pedersen, a.s., Provozovna Teplice, ul. Úprkova 1, na dobu 5 let. 
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  Společnosti Marius Pedersen, a.s. byla v roce 2010 v otevřeném zadávacím řízení na 

zadání nadlimitní veřejné zakázky, přidělena zakázka a následně s touto společností 

uzavřena smlouva na zajištění sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu, svozu 

bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správou sběrného dvora ve 

městě Teplice. Předmětem smlouvy je komplexní zajištění služeb v odpadovém 

hospodářství statutárního města Teplice, tedy zabezpečení činností spojených se sběrem, 

svozem a využitím nebo odstraněním odpadu, jejichž původcem je Statutární město 

Teplice. Smlouva je uzavřena s platností pro období od 1.1.2011 do 31.12.2015.           

3.5.2 Produkce odpadů v Teplicích 

 Celkový objem KO je stanoven z průběžné evidence odpadů, kterou je obec jako 

původce odpadu povinna vést, což je dáno zákonem o odpadech. Průběžnou evidenci 

odpadů může provádět na základě smluvního vztahu firma zabezpečující nakládání s KO 

na území obce. Stejně jako ostatní původci odpadů musí Statutární město Teplice 

zařazovat odpady podle Katalogu odpadů a podle kategorií. Nejčastěji jsou zařazovány 

odpadní obaly skupiny č. 15 a podskupiny č. 15 01.  

Tabulka 2 - Skupiny č. 15 a podskupiny č. 1501 dle Katalogu odpadů, nejčastěji 

                           zařazované. 
 

 
 

15 

ODPADNÍ OBALY; ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, 

FILTRAČNÍ MATERIÁLY A OCHRANNÉ ODĚVY JINAK NEURČENÉ 

15 01 OBALY (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 

15 01 02 Plastové obaly 

15 01 07 Skleněné obaly 

15 01 

10* 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné 

[vyhláška MŽP ČR č. 381/2001 Sb.] 

 Celková produkce odpadu v Teplicích měla vzestupný trend až do roku 2009, kdy 

meziročně rostla v řádech tisíců tun.   Od roku 2009 začala produkce odpadu mírně klesat, 

v řádech stovek tun. Vývoj produkce komunálního odpadu byl obdobný, avšak mezi roky 

2010 a 2011došlo k výraznějšímu poklesu cca o 1500 tun. Vývoj produkce celkového 

objemu produkce odpadů a produkce komunálního odpadu vyjadřuje následující graf.     
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Graf 1 – Celková produkce odpadů v Teplicích za období od roku 2006 do 2011 

                                                                                                  

3.5.3 Sběr separovaného komunálního odpadu  

 V období od roku 2005 došlo v Teplicích k výraznému zlepšení služeb spojených se 

separovaným sběrem jednotlivých komodit.  Z původních 35 separačních míst, která měli 

občané města k dispozici, došlo k jejich navýšení v roce 2001 na 150 separačních míst. 

Jednotlivá separační stanoviště byla vybavena dvěma kontejnery o objemu 1.100 litrů na 

komodity papír a plast.  Svoz vytříděného odpadu z těchto kontejnerů byl prováděn z cca 

70-ti stanovišť 1 x týdně a z ostatních pak 1x za 14 dní. Každé separační stanoviště bylo od 

března roku 2005 doplněno o jeden kontejner na sběr skla. Kontejnery na sklo byly 

sváženy 1 x měsíčně. Současně s tímto byla dle potřeby jednotlivých stanovišť navýšena 

četnost svozu komodit papír a plast z původního 1x za 14 dní na 1x za týden. Ke zřízení 

několika dalších separačních stanovišť došlo na žádost občanů města Teplice v roce 2006.  

 Díky smlouvě se společností EKO-KOM, a.s, kterou uzavřelo město Teplice v roce 

2009, došlo v následujících letech ke zřízení dalších 15-ti separačních stanovišť. V roce 

2011 dosáhl počet separačních míst počtu 163. V roce 2012 byl počet separačních 

stanovišť zredukován na 154 separačních hnízd, ve kterých se nachází celkem 308 nádob o 

objemu 1.100 litrů na papír a plast. Seznam ulic, kde jsou umístěna separační stanoviště, 

viz příloha č. 4. Od roku 2005, byly poskytnuty občanům města Teplice také nádoby na 
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sběr bioodpadu. Tyto nádoby byly umístěny do vytipovaných lokalit zejména domkových 

čtvrtí. Kontejnery na plasty jsou žluté barvy, na papír modré barvy, na sklo zelené barvy a 

na bioodpad jsou hnědé barvy. Zde je přehled produkce separovaného odpadu 

Tabulka 3 – Produkce separovaného sběru jednotlivých komodit 

období 
Separovaný odpad (množství uvedeno v tunách) 

Papír Plast (PET-lahve) Sklo Bioodpad 

     

rok 2000 79,00 47,20 0  

     

rok 2001 120,07 62,78 0  

     

rok 2002 120,77 57,94 0  

     

rok 2003 145,74 68,03 0  

     

rok 2004 248,99 83,35 0  

     

rok 2005 167,45 61,11 92,68 77,21 

     

rok 2006 267,68 72,21 149,15 159,88 

     

rok 2007 288,07 84,67 189,15 492,15 

     

rok 2008 338,99 97,48 233,58 572,07 

     

rok 2009 506,2 135,38 249,83 626,99 

     

rok 2010 533,00 185,23 298,64 682,80 

     

rok 2011 401,60 203,44 351,73 734,39 

[ Mgm Teplice] 

    Novinkou v oblasti separovaného sběru na území města Teplice jsou tzv. 

“duonádoby“. Zkušební provoz svozu „dutých“ obalů z duonádob byl zahájen v roce 2010. 

Duonádoby byly umístěny ve vytipovaných lokalitách (Na Valech, Prosetický svah a část 

Bílé cesty). Jedná se o lokality s rodinnými domy a vilkami, ve kterých jsou umisťovány 

nádoby na svoz bioodpadu. Jde o plastovou nádobu černé barvy o objemu 260 litrů, která 

je uvnitř přepažena a víko je modrožluté barvy a v přepážce na plasty je zavěšen plastový 

pytel.  
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Obrázek 4 - Duonádoba 

 

                                                                                                   [ www.mariuspedersen.cz] 

 Lokality, ve kterých jsou umístěny duonádoby byly v roce 2011 rozšířeny o lokality 

Bílá cesta, Nová Ves, Šanov I a Šestidomí. Rozšíření separovaného sběru pomocí 

duonádob pak pokračuje i v roce 2012. V tomto roce byly lokality se svozem duonádob 

rozšířeny o Hudcov, Řetenice, Šanov I – druhá část, na Zborově a Modlanská. V současné 

době by mělo být rozmístěno již 1275 ks duonádob. V uvedených lokalitách zůstává na 

separačních místech jen nádoba na o objemu 1.100 litrů na sklo, ostatní nádoby jsou 

postupně v těchto lokalitách stahovány.   

 Zájem o tuto službu je ze strany občanů značný, přičemž velkou výhodou je 

přistavení duonádoby přímo k domu, čímž odpadá docházení s odpadem na separační 

místa. O tom, že si občané tuto službu oblíbili, svědčí i následující tabulka, ve které jsou 

uvedena množství vytříděného papíru a plastů z duonádob. 

 

Tabulka 4 - Produkce separovaného odpadu z duonádob 

                                                                                                                        [Mgm Teplice ] 

 

 

 2010 2011 

Plast z duonádob 13,257 t 24,5317 

Papír z duonádob 16,6608 t 45,5347 
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3.5.4 Svoz separovaného komunálního odpadu  

  V současné době je svoz kontejnerů, modré barvy o objemu 1100 litrů určených 

k separovanému sběru papíru, prováděn jednou týdně a to každé úterý. Svoz žlutých 

kontejnerů o objemu 1 100 litrů určených k separovanému sběru plastů je prováděn také 

jednou týdně, každou středu. Svoz je prováděn jedním kuka vozem s posádkou, kterou 

tvoří řidič a závozník, v ranní a odpolední směně, v celé lokalitě města.  

 Svoz duonádob je prováděn dvěma kuka vozy, jejichž osádku tvoří řidič a dva 

závozníci. Svozové vozy jezdí za sebou a provádí svoz papíru a plastů současně. Z dělené 

nádoby osádka prvního vozu nejprve odebere z rámečku plastový pytel s vytříděnými 

plasty a do druhého vozu je pak vysypán vytříděný papír. Osádka druhého vozu pak na 

rámeček duonádoby umístí nový PE pytel pro sběr plastů. Duonádoby jsou sváženy jednou 

za 14 dní, každý lichý týden. Město je rozděleno na dvě svozové oblasti: 

1) oblast Šanov I, Šestidomí  a Valy, kde je prováděn svoz vždy ve čtvrtek odpoledne a  

2) oblast Hudcov, Nová Ves a Bílá cesta, která je svážena vždy v pátek dopoledne 

Ke svozu vytříděných plastů a papíru jsou využívány vozidla Mercedes Axtros Haller Pres, 

Mercedes Schörlink Přes a Volvo F8 Přes a to jak pro duonádoby, tak i pro kontejnery o 

objemu 1100 litrů. Spotřeba vozidel se pohybuje mezi 35-40 litry nafty. Spotřeba je 

ovlivněna počtem svezených nádob. Jeden svoz separačních hnízd představuje trasu o 

délce 40-50 km a jeden svoz duonádob pak trasu 30-40 km.   

3.5.5 Dotřídění separovaného komunálního odpadu  

 Společnost Marius Pedersen, a.s. je také provozovatelem zařízení k úpravě odpadů 

tříděním tzv. třídící linky, která je umístěna v Teplicích, ul. Nákladní nedaleko hlavního 

sídla společnosti. Kapacita tohoto zařízení je cca 1000 tun odpadu ročně. Na třídící lince je 

prováděna úprava odpadu, který je zde ručně vytříděn od příměsí a rozdělen dle 

jednotlivých druhů. Ve finální fázi je svezený papír zbaven nežádoucích příměsí a rozdělen 

na papír s označením A2 – což jsou noviny, letáky, časopisy (tzv. měkký papír) a A5 – 

karton a tvrdý papír. Plasty jsou po ručním vytřídění příměsí dále rozděleny na plasty (PET 

lahve) čiré, modré, zelené, dále na HDPE, což jsou nádoby od jarů, aviváží, čisticích 

prostředků apod., mix to jsou ostatní barvy, fialová oranžová atd. a LDPE (folie) barevná 
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folie z komunálu, což je oficiální název. Dle druhů jsou pak jednotlivé vytříděné komodity 

předány oprávněným osobám k jejich využití. 

 Třídící linka je vybavena hlavním lisovacím strojem zn. Presona LP 50VHZ, dvěma 

vysokozdvižnými vozíky, stacionární lisovací jednotkou s vyměnitelným kontejnerem na 

odpad, přebíracím dopravníkem a nabíracím dopravníkem. Provoz třídící linky je 24 

hodinový a zajišťuje ho 12-15 pracovníků na směně. Jedná se o jednoho lisaře na hlavním 

lisovacím stroji, jednoho řidiče vysokozdvižného vozíku a zbytek pracovníků se podílí na 

ručním třídění a obsluze ostatního technického vybavení třídící linky. 

3.5.6 Systém financování odpadového hospodářství v Teplicích 

 Již od roku 1998 jsou v Teplicích veškeré služby spojené se zajištěním svozu a 

odstraňováním odpadů hrazeny z městského rozpočtu a občané tedy za odpad z domácností 

neplatí žádné poplatky. Vyhlášku o systému nakládání s odpady město Teplice také nemá, 

a to od roku 2007, kdy byla zrušena původní vyhláška. Jediným příjmem v oblasti 

separovaného sběru jsou odměny od autorizované obalové společnosti EKO-KOM, se 

kterou uzavřelo město Teplice smlouvu v roce 2009, kdy jejich výši vyjadřuje následující 

tabulka v poměru k nákladům města spojeným se separovaným sběrem 

Tabulka 5 – Náklady města a odměny EKO-KOM pro separovaný sběr 

 

 

 

[Mgm Teplice] 

  

V nákladech města jsou však zahrnuty i náklady spojené se separovaným sběrem skla a do 

odměn společnosti EKO-KOM je zahrnuta i produkce odpadů od občanů, kteří odevzdali 

odpad ve sběrnách Kovošrot na území města. Zvlášť se to nevede, takže k údajům 

získaných z produkce za rok 2011 je přičten i odpad ze sběren Kovošrot a dále produkce 

tříděného odpadu ze škol. 

rok Náklady města Odměny EKO-KOM 

2009 2 254 283 1 397 830 

2010 2 523 226 2 456 384 

2011 3 442 854 2 416 578 
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3.5.7 Odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických 

osob oprávněných k podnikání 

Vzhledem k tomu, že Statutární město Teplice nemá obecně závaznou vyhláškou 

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

komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území, včetně systému nakládání se 

stavebním odpadem, nemohou původci produkující odpad zařazený podle Katalogu 

odpadů jako odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob 

oprávněných k podnikání, na základě smlouvy s městem využít systému zavedeného obcí 

pro nakládání s komunálním odpadem. Proto si veškeré povinnosti vyplývající z § 16 

zákona o odpadech původci odpadů zajišťují sami. Jednou z povinností je i třídit odpad tj. 

zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11.  Kontroly podnikatelů, v souvislosti 

s plněním jejich povinností uložených zákonem, se provádějí namátkově nebo na základě 

stížností občanů nebo na základě zjištění Městské policie Teplice. Provedenými kontrolami 

byla zjištěna porušení povinností ze strany podnikatelů. Ve většině případů se jedná o 

nevedení průběžné evidence odpadu v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. u malých 

provozoven. Při zjištění porušení zákona se postupuje též v souladu se zákonem o 

odpadech, a to dle § 66 odst. 1) jako obec a odst. 2) jako pověřená obec. V případě 

porušení zákona je zahájeno správní řízení o uložení pokuty, kdy např. za nevedení 

průběžné evidence je možno uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč.  
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4. Vyhodnocení a návrh řešení 

4.1 Vyhodnocení stávajícího systému  

 Statutární město Teplice nemá platnou obecně závaznou vyhláškou stanovený systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

vznikajících na jeho katastrálním území. Veškeré služby spojené s odpadovým 

hospodářstvím v katastru města Teplice jsou hrazeny z městského rozpočtu, kdy vzhledem 

k růstu cen pohonných hmot a všeobecného zdražování lze očekávat, že náklady v dalších 

letech porostou.  

 Produkce komunálního odpadu na území města Teplice v posledních dvou letech 

zaznamenala mírný pokles, přičemž množství vyseparovaného odpadu nadále roste. Měrná 

produkce komunálního odpadu v roce 2011 činila 387,73 kg na osobu za rok, z toho pak 

činil směsný komunální odpad 204,82 kg na osobu za rok, vyseparovaný papír a lepenka 

7,87 kg na osobu za rok a vyseparovaný plast 3,99 kg na osobu za rok.   

  Služby spojené s odpadovým hospodářstvím zajišťuje v současnosti na základě 

smluvního vztahu pro Statutární město Teplice společnost Marius Pedersen, a.s., která 

zajišťuje mimo jiné sběr, svoz a třídění separovaného odpadu, kdy za tímto účelem využívá 

vlastní techniku a stroje. Služby společnosti Marius Pedersen jsou pak hrazeny 

z městského rozpočtu, jak již bylo řečeno. Na území města jsou umístěna separační 

stanoviště, ve kterých mohou občané města ukládat odděleně komodity papír, sklo a plasty. 

Těchto míst je v současné době celkem 154. Od poloviny roku 2010 jsou v katastru města 

Teplice využívány pro separovaný sběr duonádoby, které jsou umisťovány ve vybraných 

lokalitách. Celkem je v současné době umístěno 1275 ks duonádob. Podíl papíru uloženého 

do dounádob z celkového objemu vyseparovaného papíru činí 11,34 % a podíl uložených 

plastů do duonádob z celkového objemu vyseparovaných plastů činí 12,06%.  

 Duonádoby mají oproti běžným kontejnerům dvě velké výhody, jsou přistaveny 

přímo v místě bydliště, tudíž odpadá docházení s odpadem k separačnímu stanovišti a 

odpad do nich uložený je čistší oproti kontejnerům na separačních stanovištích.  
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 Z uvedených skutečností a vlastním šetřením bylo zjištěno, že s problematikou 

separovaného sběru na územní města jsou spjaty tyto hlavní problémy: 

 dostupnost separačních stanovišť a jejich optimální rozmístění a objem zde 

umístěných kontejnerů 

 chybějící místní legislativa v oblasti odpadového hospodářství  

 nakládání s odpady podobnými komunálnímu z činnosti právnických osob a 

fyzických osob oprávněných k podnikání 

4.2 Návrh řešení 

 Na území města se nachází v současnosti 154 separačních stanovišť, a na každém 

z těchto stanovišť se nachází po jednom kontejneru o objemu 1100 litrů na jednotlivé 

komodity papír, plast a sklo. Dále jsou zavedeny na území města Teplice tzv. duonádoby, 

které užívají občané žijící ve vilkách a rodinných domech.  Dle mého názoru a z vlastního 

provedeného šetření vyplývá, že na některých místech je počet separačních hnízd 

nedostatečný a na druhé straně jsou pak separační hnízda v lokalitách, kde by být 

nemusela, neboť jsou tyto lokality převážně charakteru rodinných domů. Proto navrhuji 

rozšíření využití duonádob o lokalitu Sobědruhy, která je tvořena výhradně z rodinných 

domů a přestože je zde celkem 7 separačních stanovišť viz příloha č. 4 (místa označená 

oranžovou barvou), tak dle mého názoru vzhledem ploše, na které se nachází lokalita 

Sobědruhy, což je patrné na obrázku č. 3, tento počet nedostačující a neadresný. Dále bych 

navrhoval zrušení několika dalších separačních hnízd a namísto nich zde umístit 

k jednotlivým domům duonádoby. Konkrétně by se jednalo o zrušení separačních 

stanovišť:  

- křižovatka Bořivojovy a Rudolfovy ulice,    

- ulice Svatováclavská před č.p. 3129 

- křižovatka Teplické a Příčné ulice          

- křižovatka Potěminovy ulice a ulice J. K. Tyla  

- ulice Třebízského 

- křižovatka ulic Proboštovská a Táborská viz příloha č. 4 (zeleně označená místa) 
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Jedná se o lokality, ve kterých se nachází v převážné míře rodinné domy a vilky, nebo 

maximálně čtyřpodlažní činžovní domy, které se zde však nacházejí pouze sporadicky a 

tudíž by neměl být problém přistavení duonádoby, přičemž v současné době přistavené 

kontejnery o objemu 1100 litrů jsou nadbytečné vzhledem k předpokládané produkci 

plastových a papírových odpadů a bylo by možné tyto nádoby využít na jiných místech.  

  Dalším řešením by mělo být zahuštění separačních stanovišť zejména v oblastech 

s panelovou zástavbou, která je na území města Teplice z větší části tvořena 

osmipodlažními panelovými domy a vzhledem k počtu obyvatel v těchto domech žijících 

je současný stav neuspokojivý a mnohdy demotivující pro občany města vzhledem k tomu, 

kam, až musí s odpadem docházet.  K tomu je třeba dále podotknout, že by mělo být 

přehodnoceno umístění samostatných kontejnerů na směsný komunální odpad, protože 

pokud by se nacházel blíže kontejner na směsný komunální odpad, než separační 

stanoviště nabízí se zbavení se odpadu jeho vyhozením do kontejneru na směsný 

komunální odpad.   

 Dalším opatřením by bylo zajištění maximálního využití kapacity kontejnerů na sběr 

plastů, jejichž kapacita bývá znehodnocena tím, že lidé před vhozením do kontejneru 

odpad nesešlápnou a tím tak dochází k zabrání místa v kontejneru, kdy toto se týká hlavně 

PET lahví. Navrhuji řešit tuto věc zakoupením a instalací lisů na PET lahve, např. ruční lis 

na PET lahve ECOPRESS, které by byly součástí separačního stanoviště, ve vybraných 

lokalitách, kdy si dovoluji navrhnout celkem 70 stávajících separačních hnízd. Je jasné, že 

sebou ponese toto zkušební zavedení náklady spojené se zakoupením lisů a jejich instalací, 

které dle dostupných informací by se pohybovaly kolem 1.000,- Kč na jeden instalovaný 

lis. Jednalo by se o investici cca 70 000,- Kč, což je částka relativně zanedbatelná oproti 

tomu, jaká je celková výše nákladů v odpadovém hospodářství města Teplice. Instalací lisu 

by byla lidem dána možnost snížit objem PET lahve bez většího problému a ušetřit tak 

místo v kontejneru a tím by došlo k odstranění obrázku přeplněného kontejneru, jak tomu 

mnohdy je. V příloze č. 4 jsou modře označena vytypovaná místa, kde by zkušební 

umístění lisů na PET lahve bylo vhodné. Ve stejných lokalitách bych dále navrhl vybavit 

každé separační stanoviště navíc o jeden kontejner na separovaný sběr papíru.   

  Vzhledem k tomu, že Statuární město Teplice nemá platnou obecně závaznou 

vyhlášku, kterou by byl stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
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využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jeho katastrálním území 

navrhuji, aby tato vyhláška byla vydána. Přičemž do vyhlášky by byl také zahrnut systém 

nakládání s odpadem zařazeným do Katalogu odpadů jako odpad podobný komunálnímu 

z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, a tím by bylo 

umožněno využívání systému zavedeného obcí, které by bylo pro tyto subjekty 

zpoplatněno.  

 Podle dostupných informací již obec uvažuje o zavedení nové vyhlášky a to zejména 

z důvodu zapojení podnikatelských subjektů do systému obce. 

 V důsledku navrhovaných řešení vyplývá, že při zařazení městské části Sobědruhy 

mezi lokality se separovaným sběrem do duonádob, by došlo k navýšení nákladů 

spojených s jejich svozem. Vzhledem k tomu, že produkce z těchto nádob je téměř 100% 

čistá, dochází tím ke snížení nákladů spojených s dotříděním a znehodnocením svezeného 

separovaného odpadu, který je pak ukládán za poplatek na skládky. Náklady spojené se 

svozem v lokalitě Sobědruhy by byly také sníženy zároveň se zavedením dalšího 

navrhovaného opatření, tedy zrušením několika dalších separačních hnízd v lokalitách, kde 

již byl zahájen provoz duonádob. Nutno také podotknout, že separační stanoviště 

v Sobědruhách jsou rozmístěna po celé ploše této lokality a rozdíl v najetých kilometrech 

při svozu duonádob by nebyl tak markantní. Podle informací získaných od pracovníka 

společnosti Marius Pedersen bylo zjištěno, že zavedení duonádob je velmi oblíbené a 

produkce takto vyseparovaných odpadů roste, kdy objem takto vytříděného papíru z obou 

lokalit dosahuje objemu přes 2 tuny a u plastů je vytříděn objem kolem 1,3 tuny plastů.    

 Co se týká konkrétních ekonomických dat, na jejichž základě by bylo možno provést 

bližší ekonomickou úvahu, tak tyto nebylo možno do mé diplomové zajistit, neboť se jedná 

o interní data zainteresovaných společností a úřadů.  
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5. Závěr 

 Cílem mé diplomové práce bylo navrhnout opatření, za účelem zvýšení efektivnosti 

separovaného sběru plastů a papíru na území města Teplice a tím dosáhnout většího 

materiálového využití plastových a papírových odpadů.  V teoretické části jsem se zaměřil 

na to, jak je nakládání se separovanými odpady řešeno legislativně a to jak na úrovni EU, 

tak na národní úrovni.  

 V praktické části pak byl analyzován vývoj a současný stav odpadového hospodářství 

Statutárního města Teplice spojeným s problematikou odděleného sběru plastů a papíru. 

Výsledkem této práce je zjištění, že od roku 2000 udělalo město Teplice v souvislosti se 

sběrem, svozem a tříděním plastů a papíru veliký pokrok.  Od roku 2000 byl do současné 

doby mimo jiné zaveden separovaný sběr bioodpadu a skla, byl zvýšen počet separačních 

stanovišť a objem produkce vyseparovaných plastů a papíru rostl. Důležitým bodem 

rozvoje separovaného sběru bylo zavedení užívání duonádob v lokalitách s rodinnými 

domy. O tuto službu je veliký zájem, bohužel umístění duonádob ve vybraných lokalitách, 

jak jsem zjistil od pracovnice Magistrátu města Teplice, Odboru životního prostředí a 

dopravy je dobrovolné a duonádoby jsou umisťovány se souhlasem obyvatel, poté co jim 

byla předtím tato možnost nabídnuta. Velký význam mají duonádoby v tom směru, že 

produkce separovaného odpadu je čistá bez příměsí směsného komunálního odpadu.  

 Myslím, že by se toto dalo řešit, jak jsem již jednou uvedl vydáním obecně závazné 

vyhlášky, ve které by byla zakotvena pod jedním z bodů povinnost majitelům rodinných 

domů a vil užívat duonádoby .   

 Závěrem je důležité podotknout, že významný vliv na funkčnost celého systému 

separovaného sběru má především lidský faktor, tedy ochota lidí podílet se na třídění 

odpadů. Myslím, že město Teplice v tomto směru má aktivní přístup a navíc se snaží 

obyvatele finančně nezatěžovat, protože občané Statutárního města Teplice nemají 

stanoven poplatek za služby spojené s odstraněním komunálního odpadu.   
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Příloha č. 1 Zařazení komunálního odpadu dle Katalogu odpadu 

 

 

20 

KOMUNÁLNÍ ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ 

ŽIVNOSTENSKÉ, PRŮMYSLOVÉ ODPADY A ODPADY Z ÚŘADŮ), 

VČETNĚ SLOŽEK Z ODDĚLENÉHO SBĚRU 

20 01 Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) 

20 01 01 Papír a lepenka 

20 01 02 Sklo 

20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven 

20 01 10 Oděvy 

20 01 11 Textilní materiály 

20 01 13* Rozpouštědla 

20 01 14* Kyseliny 

20 01 15* Zásady 

20 01 17* Fotochemikálie 

20 01 19* Pesticidy 

20 01 21* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 

20 01 23* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky 

20 01 25 Jedlý olej a tuk 

20 01 26* Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 

20 01 27* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky 

20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 

20 01 29* Detergenty obsahující nebezpečné látky 

20 01 30 Detergenty neuvedené pod číslem 20 01 29 

20 01 31* Nepoužitelná cytostatika 

20 01 32* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 20 01 31 

 

20 01 33* 

Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 

06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie 

20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 

20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené 

pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) 

20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 

a 20 01 35 

20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky 

20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 

20 01 39 Plasty 

20 01 40 Kovy 

20 01 41 Odpady z čištění komínů 

20 01 99 Další frakce jinak blíže neurčené 

20 02 Odpady ze zahrad a parků (včetně hřbitovního odpadu) 

20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad 

20 02 02 Zemina a kameny 

20 02 03 Jiný biologický nerozložitelný odpad 

20 03 Ostatní komunální odpady 

20 03 01 Směsný komunální odpad 

20 03 02 Odpad z tržišť 

20 03 03 Uliční smetky 

20 03 04 Kal ze septiků a žump 

20 03 06 Odpad z čištění kanalizace 

20 03 07 Objemný odpad 

20 03 99 Komunální odpady jinak blíže neurčené 

* Tímto symbolem jsou označeny v Katalogu odpadů podle §6 odst. 1 a 2 zákona o odpadech  

nebezpečné odpady (N) a neznačené * jako odpad ostatní (O) 
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Příloha č. 2  Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné 
                     od 1. 1. 2012 
Veřejná sběrná síť  (nádobový sběr, pytlový sběr organizovaný obcí, sběrný dvůr 

s nepřetržitým provozem) 

 

Sídla do 2 000 obyvatel 
 

Výtěžnost1) 
sběru 

na obyvatele 
(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo 
čiré 

Kovy 

Nápojový 
karton  

samostatný 
sběr 

Nápojový 
karton 

sbíraný ve 
směsi 

< 26 2230 4040 1090 1230 2470 2700 690 
26 – 38 2630 4950 1340 1510 2660 3200 930 

> 38 3030 5970 1580 1770 3330 3700 1200 
 
Sídla s 2 001- 80 000 obyvateli 

 

Výtěžnost1) 
sběru 

na obyvatele 
(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo 
čiré 

Kovy 

Nápojový 
karton  

samostatný 
sběr 

Nápojový 
karton 

sbíraný ve 
směsi 

< 26 2130 4010 1070 1200 2380 2600 650 
26 – 38 2520 4810 1320 1480 2520 3100 850 

> 38 2880 5870 1560 1750 3230 3600 1040 
 
Sídla nad 80 000 obyvatel 
 

Výtěžnost1) 
sběru 

na obyvatele 
(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo 
čiré 

Kovy 

Nápojový 
karton  

samostatný 
sběr 

Nápojový 
karton 

sbíraný ve 
směsi 

< 26 2230 4150 1110 1250 2470 2700 780 
26 – 38 2670 5110 1360 1530 2710 3200 990 

> 38 3190 6030 1600 1800 3450 3700 1280 
 
1) Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + plast + sklo + 
nápojový karton z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové 
odpady. 
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Sazby odměn za zajištění využití odpadů z obalů v obcích platné od 1. 1. 2012 
Ostatní způsoby sběru  (sběrné dvory, mobilní sběr a další způsoby sběru v rámci 

systému obce) 

 

Sídla do 2 000 obyvatel 
 

Výtěžnost1) sběru 
na obyvatele 

(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo čiré Kovy 
Nápojový 

karton 

< 26 230 1 620 440 490 2 470 690 
26 – 38 270 1 980 540 610 2 660 930 

> 38 310 2 390 640 710 3 330 1 200 
 
Sídla s 2 001- 80 000 obyvateli 

 

Výtěžnost1) 
sběru 

na obyvatele 
(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  
(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo čiré Kovy 
Nápojový 

karton 

< 26 220 1 610 430 480 2 380 650 
26 – 38 260 1 930 530 600 2 520 850 

> 38 290 2 350 630 700 3 230 1 040 
 

Sídla nad 80 000 obyvatel 
 

Výtěžnost1) sběru 
na obyvatele 

(kg/rok) 

Platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

Papír Plasty 
Sklo 
směs 

Sklo čiré Kovy 
Nápojový 

karton 

< 26 230 1 660 450 500 2470 780 
26 – 38 270 2 050 550 610 2710 990 

> 38 320 2 420 640 720 3450 1280 
 

1) Výtěžnost je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit papír + plast + sklo + 
nápojový karton z komunálního odpadu. Do výtěžnosti nejsou započteny vytříděné kovové 
odpady. 
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Příloha č. 3 Koeficienty bonusové složky pro stanovení odměny podle  
                    Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů 
 

Koeficient č. 1 
Dostupnost veřejné sběrné sítě  - platný od  1.1.2012 
 
Počet obyvatel do 2000 

název 
limit koeficient v % základní 

odměny 
Maximální počet obyvatel na průměrné 
sběrné místo (ob./sběrné místo/čtvrtletí) 

160 
0,06 6% 

Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa (l/obyv./čtvrtletí) 25 

 
Počet obyvatel 2001 – 80 000 

název 
limit koeficient v % základní 

odměny 
Maximální počet obyvatel na průměrné 
sběrné místo (ob./sběrné místo/čtvrtletí) 

190 
0,06 6% 

Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa ( l/obyv./čtvrtletí) 18 

 
Počet obyvatel nad 80 000 

název 
limit koeficient v % základní 

odměny 
Maximální počet obyvatel na průměrné 
sběrné místo (ob./sběrné místo/čtvrtletí) 

270 
0,06 6% 

Minimální instalovaný objem průměrného 
sběrného místa ( l/obyv./čtvrtletí) 12 

 

* Dostupnost veřejné sběrné sítě – je dána dosažením maximálního limitu pro počet obyvatel na průměrné sběrné místo a 

současně dosažením minimálního limitu pro instalovaný objem průměrného sběrného místa. 
Průměrné sběrné místo se stanoví jako součet všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo směs, přičemž 
v místě jsou průměrně 3 nádoby. 
Minimální instalovaný objem průměrného sběrného místa se stanoví jako podíl součtu instalovaného objemu všech 
sběrných nádob na papír, plast a sklo směs, a počtu obyvatel v obci (dle statistiky ČSÚ).   
 
 

Koeficient č. 2  
Efektivita využití sběrné sítě - platný od 1.1.2012 

Komodita 

Měrná hmotnost odpadu 
v nádobě v kg/m3 koeficient v % základní odměny 

min.  max. 

Papír 40 90 0,08 8% 

Plast 17 40 0,08 8% 

Sklo  115 360 0,08 8% 
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Koeficient č. 3 
Zajištění odděleného sběru kovových odpadů ve sběrném dvoře, sběrném místě, 
mobilním sběrem organizovaným v rámci systému obce – platný od 1.1.2012 

Sběr kovových odpadů 
(sběrný dvůr, sběrné místo, 
mobilní sběr) 

Koeficient V % základní odměny 

0,06 6 % 

 

Koeficient č. 4 
Čtvrtletní vykazování do systému EKO-KOM prostřednictvím hromadného výkazu – platný 
od 1.1.2012 

Čtvrtletní vykazování 
v hromadném výkazu* 
v obcích do 2000 obyvatel 

koeficient V % základní odměny 

0,05 5 % 

 
* Hromadný výkaz je Výkaz (dle čl.IV. odst.2 Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů), zpracovaný 
Dodavatelem výkazů za minimálně dvě obce, vykazující množství komunálního odpadu, které obce sebraly, vytřídily a 
předaly k využití, a další informace za příslušné období. Informace v hromadném výkazu jsou podávány za jednotlivé obce. 
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Příloha č. 4 Seznam ulic s umístěnými separačními hnízdy s vyznačením 
 dotčených navrhovanými opatřeními 
 
5. Května x  Haškova  Javorová x Březová Prosetická č.p. 214 

Alejní  2757 Jiřího z Poděbrad 1852 Přítkovská 1466 

Alejní u VVK  Josefská x Střední Přítkovská 1498-1503 

Aloise Jiráska Josefa Šafaříka 2519 Přítkovská 1613-14 

Americká 2174 Jugoslávská 2045 Přítkovská 1634/13 

Americká 2222-31 - vnitroblok Jugoslávská 2683 Přítkovská 1651 

Ant. Sochora 1303-5 Kpt. Jaroše 1618/6 Puškinova 1592 

Ant. Sochora 1312-7 Kpt. Jaroše 1624-4 Rohová naproti 223 

Ant. Sochora 1340 Karla Aksamita 1101 Rokycanova x Revoluční 

Antala Staška 1706-13 Kollárova u schodů sdo Českobr. Rooseveltovo nám x St. Duchc. 

Antala Staška 1713/15 Kosmonautů 1542 Rovná 250-6 

Antala Staška 1718/25 Krušnohorská 1571 S.K.Neumana x 5.května 

Bílinská točna Krušnohorská 1631 Scheinerova 1835 

Bohosudovská 1482 Křížkovského 2502 Slovenská 2640-1 

Bohosudovská 1608/22 Liberecká 1645 Slovenská 2644 

Bohosudovská x Na rozhraní Libušina 2350 Sobědruhy nám. 

Bořivojova x Rudolfova Litoměřická 1646 Sokolovská cesta 340 

Boženy Němcové 2405 Litoměřická 2084 Svatováclavská 3129 

Bratislavská x Anglická Lounská x Ruská  Svojsíkova 2378 

Březová 3231 Májová 1474-7 Štúrova 1251 

Buzulucká 336 Maršovská 1519 Štúrova x Thámova 

Buzulucká 376 Maršovská 1522 Teplická x Příčná 

Čs. legií x Skupova Maršovská naproti ZŠ Trnovanská 1274 

Doubravická 1691 M. Švabinského x Kašparova Trnovanská 1284 

Dubská Metelkovo nám. naproti 1071 Trnovanská 1289 

Duchcovská 410-415 Mikoláše Alše 1189 Trnovanská 1297 

Duchcovská 415-Roosevelt. nám. Mírové nám. zadní trakt Trnovanská 1327 

Duchcovská naproti St. Duchc. Moskevského nám. Trnovanská 1337 

Duchcovská u zastávky Na Konečné 196 Trnovanská 1528 - 30 

Edisonova 1841-3 Na spravedlnosti 2335 Trnovanská 1533 

Fibichova 1825 Nedbalova x J.A.Komensk. Třebízského 2896 

Fráni Śrámka 2581 Novákova x Ševčíkova U Č. kostela x Fibichova  

Gagarinova 1432 Novoveská 3090 U Horského pramene 2089 

Gagarinova 1436 Olbrachtova 1588/2 U nemocnice 2201 

Gagarinova 1438 Opavská 2615 U schodů x K. Čapka 

Habrová 3097 Opavská u věžáků U Vlastního krbu 1112 

Habrova x Březová Palackého x E. Krásnohorské U Zámku  

Habrová čp. 3104 Palackého naproti č.p. 1526 Unčínská 1549 

Hálka 2881 Petra Jilemnického 2813 Unčínská 1553-5 

Havířská x Gen. Svobody Písečná 2989 V břízkách točna MHD 

Hlávkova 1382 Pod Doubravkou 1270 V závětří 1664 

J.Koziny 1375 Pod Doubravkou č.p. 2900  V Závětří 1676 

J.Koziny 1376 Pod Hvězdárnou 208 Vančurova 2367 

J.Koziny 1492 Pod Kopcem x Důlní Vrázova x Svojsíkova 

J.Hory 2556 Pod Školou Wolkerova 1484/15 

J.Payera 1728 Pod Tratí 233 Zahrádky naproti čp. 211 

J.V.Sládka u trafost.(u schodů) Potěminova xJ.K.Tyla Zemská x Nábřežní 

Jankovcova jídelna Pražská 3005 Zrenjaninská 294 

Jaselská 317 Pražská x Plynárenská Zrenjaninská 296 

Javorová 3038-9 Proboštovská x Táborská Žižkova x Haškova 

Javorová 3035 Prosetická x Dvorská 
  

   


