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Anotace 

 Každá obec je nositelem zákonem stanovených povinností původce komunálních 

odpadů, které vznikají na jí spravovaném území při činnosti fyzických osob s výjimkou 

odpadů vznikajících při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. Nedílnou částí legislativních povinností obce je shromažďování a sběr 

komunálního odpadu, která může být zajišťována různým způsobem. Její naplňování 

Statutárním městem Most a hodnocení ekonomických nároků při použití podzemních 

a polopodzemních kontejnerů ve srovnání s mobilními sběrnými nádobami je předmětem 

této práce. 

 

 

Klíčová slova: komunální odpady, nakládání s odpady, sběrné nádoby, svoz odpadů 

 

 

 

 

Summary 

Each municipality is a holder of law-defined duties of originator´s municipal wastes 

which are created within activities of physical entities with an exception of waste 

originated by legal entities or physical entities entitled to carry out private enterprise 

at the territory that is governed by the municipality. Gathering and collection of municipal 

waste is an integral part of the legal duties of the municipality and it may be assured 

in various ways. Its fulfillment by Statutory City of Most and the assessment of economic 

demands at use of underground and semi-underground containers in comparison with 

mobile waste collection containers is the subject of this work. 
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1. ÚVOD  

 Ve vývoji lidské společnosti došlo za posledních sto let k obrovským změnám, 

které lze charakterizovat především rozvojem výroby, rostoucí spotřebou surovin 

a energie, intenzivním používáním různých chemikálií, ale v důsledku toho také narůstající 

produkcí odpadů. Ty zatěžují životní prostředí a řada z nich ohrožuje zdraví lidí. Proto je 

nutné předcházet jejich vzniku a omezovat jejich množství.  

 Z hlediska nedostatku surovinových zdrojů je v současnosti otázka materiálového 

využití odpadů hlavním cílem ochrany životního prostředí. Základem toho, aby se 

z použitelných komodit stala druhotná surovina, je jejich kvalitní třídění. To lze 

nejjednodušším způsobem, a to v místě vzniku odpadů, zejména v domácnostech. 

 Proto je tato práce zaměřena na nakládání s komunálními odpady, a to konkrétně 

na území města Mostu, kde žiji necelých šest let a kde většina lidí považuje třídění odpadů 

za běžnou součást každodenního života. Obyvatelé města jsou k ekologickým tématům 

stále přístupnější a pomalu se učí třídit i jiné odpady než pouze papír, plasty a sklo. 

Existuje však řada spoluobčanů, kteří mají ke správnému nakládání s odpady lhostejný 

přístup. Proto se můžeme ve městě setkat i s nepořádkem kolem sběrných nádob, 

který znepříjemňuje život ostatním lidem. Z důvodu udržení pořádku v Mostě vedení 

města přistoupilo k postupnému budování podzemních a polopodzemních kontejnerů 

na sběr některých využitelných složek a směsného komunálního odpadu, a to na místech, 

kde je možné tyto nádoby instalovat.   

 Diplomová práce zahrnuje kromě základního popisu mosteckého regionu 

také přehled legislativních požadavků, které město jako původce odpadů musí plnit. Je také 

zaměřena na současný stav nakládání s odpady v zájmovém území z hlediska jejich třídění, 

sběru, shromažďování, přepravy, využití či odstranění.   

 Cíl této práce spočívá v ekonomickém zhodnocení využití metod shromažďování 

odpadů na území města Mostu, a to porovnáním vynaložených finančních nákladů 

na systém nakládání s komunálními odpady, které jsou ukládány buď do běžně 

používaných nádob anebo do podzemních či polopodzemních kontejnerů. Klady či zápory 

jednotlivých shromažďovacích prostředků jsou v závěrečném hodnocení také uvedeny.      
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2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA MĚSTA MOSTU 

 Mostecký region leží v severozápadní části Ústeckého kraje. Svoji rozlohou 467 km
2
 

je druhým nejmenším územním celkem v kraji, ale lidnatostí (cca 117 000 obyvatel) 

zaujímá jedno z předních míst. Na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo, 

na západě sousedí s Chomutovskem, na východě s Teplickem a na jihu s Lounskem. [2]   

 Krajinný ráz Mostecka je charakteristický mimořádnou pestrostí několika typů 

krajin. Je to dáno zejména velmi dynamickým reliéfem, jehož nejvyšším vrcholem je hora 

Loučná (956 m n.m.) a nejnižší leží pod vrchem Bořeň (200 m n.m). [2]   

 Rozložení regionu zasahuje do tří orografických celků s rozdílným 

geomorfologickým prostředím, které podstatně ovlivnilo způsob života lidí a následně 

nesourodost ekonomického vývoje této oblasti. Nejvíce osídleným a člověkem 

využívaným územím je střední část regionu, tzv. Mostecká kotlina. Jedná 

se o podkrušnohorskou příkopovou propadlinu v podobě obrovské pánve, ve které leží 

i samostatné město Most. Výrazně odlišným celkem, který na severu prudce vystupuje 

z pánve, jsou Krušné hory. Ty se vyznačují mírně chladným a vlhkým podnebím, proto je 

tato oblast nejméně osídlená. Jižní část regionu je tvořena západními výběžky malebného 

území Českého středohoří a úrodnou zemědělskou krajinou, přecházející do Žatecké 

pánve. [2]     

 Mostecko leží v povodí řeky Bíliny a jejího přítoku říčky Srpiny. Rozvrstvení terénu, 

směry větrů a další geografické faktory ovlivnily zdejší podnebí. Ve vyšších polohách 

teploty klesají a zvyšuje se sluneční záření. Pro pánevní část jsou typické nízké srážky 

(v důsledku deštného stínu) a větší kolísání teplot. [2]   

 Zájmové území je bohaté na nerostné suroviny, jako jsou např. křemenec, znělec 

nebo bentonit. K významným zbytkovým zásobám pro případné využití v budoucnosti 

patří rudná ložiska cínu, wolframu, fluoritu a magnetitu. Hlavní nerostnou surovinou je 

však hnědé uhlí, jehož velké zásoby nacházející se nejen v mosteckém regionu, 

ale i pod městem Most, předurčilo charakter a ekonomický význam této oblasti. 

Toto nerostné bohatství sice přispělo koncem 19. století k rozmachu této lokality, ale bylo 

také příčinou zániku celé řady osad, obcí i velké části původního Mostu. Těžbě hnědého 

uhlí musela ustoupit i řada průmyslových objektů a historických památek. [2]   
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 Intenzivní důlní činnost a především povrchový způsob dobývání uhlí, ale také 

rozvoj chemického průmyslu a dopravy tak negativně ovlivnily životní prostředí regionu. 

Proto vybudování nového města si vyžádalo řešit nejen otázky výstavby nových objektů 

(např. obytných, škol, obchodů apod), ale i záchrany kulturních památek a zajištění 

ochrany životního prostředí.    

 Nové město Most, plánovitě budované od poloviny minulého století, nese všechny 

znaky tohoto období. Jeho poloha zůstává i přes přízeň osudu jedinečná. Tvář města 

a okolí se však neustále mění, a to díky postupným rekultivačním činnostem, výstavbě 

nových objektů za účelem rekreačního a sportovního vyžití občanů i řady dalších aktivit, 

které vedení města uskutečňuje za účelem vytvoření moderního územního centra. 

Tato lokalita nabízí i široké spektrum turistických zajímavostí a památek, které se podařilo 

zachránit. Nejznámější z nich jsou hrad Hněvín a o téměř kilometr přestěhovaný děkanský 

kostel Nanebevzetí Panny Marie. [6]   

 V současné době je Statutární město Most s rozlohou 86,94 km
2
 druhým největším 

sídelním útvarem v Ústeckém kraji co do lidnatosti. Na obrázku č. 1 je uveden historický 

vývoj počtu mosteckého obyvatelstva. [21] 

 

Obrázek č. 1 – Historický vývoj počtu obyvatel města Mostu [21] 
 

 Z obrázku č. 1 je zřejmé, že počet obyvatel Mostu plynule rostl do začátku 

devadesátých let, kdy město zažilo rekord v počtu trvale žijících občanů, 

když k 31.12.1990 dosáhl jejich počet 71 759 obyvatel. V následujících letech 
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však dochází k jejich postupnému poklesu. Úbytek je dán především vysokou mírou 

migrace. Důvodem je zejména útlum těžby hnědého uhlí, který způsobil propouštění 

pracovníků a tím vzrůst nezaměstnaných osob. Ke konci roku 2010 žilo ve městě Most 

67 466 obyvatel, z toho 32 882 mužů a 34 584 žen. [23]      

 Dle posledního statistického šetření je průměrný věk mosteckých občanů 39,8 let 

(muži 38 a ženy 41,5 let). Jejich věkové složení ke konci roku 2010 je uvedeno 

v následující tabulce č. 1. [24]   

 

Tabulka č. 1 - Podíl obyvatel města Mostu dle věkové kategorie v % k 31.10.2010 [24] 
 

Věková kategorie Podíl v % 

0 -14 14,7 

15 – 64 71,7 

65 a více 13,6 

  

 Z tabulky č. 1 je patrné, že podíl mladistvých do 14 let a obyvatel v důchodovém 

věku je téměř stejný. Největší procento osob je v produktivním věku, což má značný vliv 

na míru nezaměstnanosti v tomto městě a okolí, která ke konci roku 2010 činila 

na Mostecku 15,5 % a v samostatném městě Most 15,11 %. Počet uchazečů na jedno volné 

pracovní místo tak činí zhruba 39 osob. [22] 

 Otázka nezaměstnanosti je v oblasti Mostecka nejdůležitějším sociálním problémem, 

proto hlavním záměrem města je vytvoření nových pracovních míst náhradou za zaniklá 

v těžkém průmyslu a uskutečnění takového podnikatelského prostředí, ve kterém budou 

vznikat nebo se rozšiřovat malé a střední podniky.  

 K dlouhodobým rozvojovým cílům a prioritám města, které vycházejí ze zjištěných 

hlavních problémů, patří zlepšení technické infrastruktury (zejména dopravní), rozvoj 

služeb všeho druhu a také všeobecný rozvoj obyvatelstva. To znamená zaměření 

se na vzdělání, zlepšení pracovní kázně, právního vědomí, změnu životního stylu a péče 

o rodinu, ale také změny vztahu k domovu a svému okolí. K prioritám je také řazena 

problematika odpadového hospodářství města, na kterou je tato diplomová práce zaměřena. 

[2, 6] 
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3. LEGISLATIVA ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 

 Problematika nakládání s odpady v České republice prošla v posledních letech 

rychlým vývojem. Jejím členstvím v Evropské unii byly a jsou postupně přejímány českou 

legislativou normy platné pro EU.  

 Právním základem v oblasti odpadového hospodářství v České republice je zákon 

č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, 

v platném znění, který upravuje nakládání s obaly. [61, 62] 

3.1. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy 

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

od 1. ledna 2002. Od té doby byla provedena řada jeho změn a doplnění. Poslední změna 

byla provedena zákonem č. 85/2012 Sb. s účinností od 1.4.2012. [61] 

 Tento právní předpis stanoví působnost zákona, základní pojmy odpadového 

hospodářství, povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady 

včetně jejich evidence a ohlašování, podmínky pro předcházení vzniku odpadů a pravomoc 

a působnost jednotlivých orgánů státní správy. Upravuje povinnosti jak ve formě 

všeobecné, tak konkrétní pro jednotlivé činnosti. Smyslem zákona je stanovit závazný 

režim při nakládání s odpady, který je založen na ochraně životního prostředí. 

 Zásadní změnu přinesl zákon č. 154/2010 Sb., platný od 1.7.2010, do kterého byla 

převzata některá nová ustanovení ze Směrnice Evropské Rady č. 1999/31/ES 

ze dne 26.4.1999 o skládkách odpadů, v platném znění a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 98/2008/ES ze dne 19.11.2008 o odpadech. Tím došlo ke změně 

dosavadního zákona o odpadech. Tato novela stanovila nové povinnosti, technické 

záležitosti i úpravu definic podle požadavků těchto směrnic. [63, 44, 42] 

 Kromě úpravy oblasti působnosti zákon nově zavádí pojem vedlejší produkt 

a definuje hranice, kdy odpad přestává být odpadem. Podmínek je několik a všechny musí 

být splněny souběžně. Především věc musí vznikat jako nedílná součást výroby a její další 

využití musí být zajištěno, a to bez dalšího zpracování způsobem jiným, než je běžná 

výrobní praxe. Materiál musí splňovat technické požadavky a musí pro něj existovat trh 

nebo poptávka. Je proto vhodné, aby si producenti vedlejšího produktu zajistili více 

různých odběratelů, aby se dali zaměňovat, např. když jeden zanikne. Důležitým 
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hlediskem je, aby využití věci nevedlo k nepříznivým dopadům na životní prostředí 

a lidské zdraví. [63, 9] 

 Zákon č. 154/2010 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadů 

a pro nakládání s nimi, a to s ohledem na dodržování zásad ochrany životního prostředí, 

lidského zdraví a trvale udržitelného rozvoje.  

 Po vzoru evropské směrnice se do zákona nově doplnila tzv. hierarchie způsobů 

nakládání s odpady, a to v následující posloupnosti: 

 předcházení vzniku odpadů 

 příprava k opětovnému použití 

 recyklace odpadů 

 jiné využití (např. energetické) 

 odstranění odpadů (skládkování) 

 Při uplatňování této hierarchie je nutné, aby členské státy přijímaly opatření, 

která podpoří možnosti, jež představují nejlepší celkový výsledek z hlediska životního 

prostředí. To může u zvláštních toků odpadů vyžadovat odchýlení se od hierarchie, je-li 

to odůvodněno zohledňováním životního cyklu (LCA) u celkových dopadů vzniku tohoto 

odpadu a nakládání s ním. V těchto případech to zákon dovoluje. [63, 1, 5] 

 Členské státy musí zohlednit zásadu předběžné opatrnosti a udržitelnosti z hlediska 

ochrany životního prostředí, technickou proveditelnost a hospodářskou životaschopnost, 

ochranu zdrojů i celkové zátěže na životní prostředí, lidské zdraví a hospodářské a sociální 

dopady. [63] 

 V oblasti prevence zákon nově stanoví, že závazná část celorepublikového plánu 

odpadového hospodářství bude obsahovat i konkrétní opatření pro předcházení vzniku 

odpadů a také na efektivní využívání odpadu jako cenného zdroje surovin, a to s termínem 

do roku 2013. Takovým opatřením je např. zařazování environmentálních kritérií 

do příslušných výzev v rámci procesu zadávání veřejných zakázek. Například v oblasti 

biologického odpadu rámcová směrnice sice nestanoví konkrétní cíle pro oddělený sběr, 

nicméně vybízí členské státy k jeho podpoře. [63] 
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 Zákon proto otevírá pro obce možnost stanovit obecně závaznou vyhláškou 

pro své území systém nakládání s komunálními odpady, a to včetně jeho biologicky 

rozložitelné složky. Znamená to, že obec není povinna tento systém zavést, ale řešení 

se ponechává na její iniciativě. [63] 

 Novela zákona o odpadech je však zatím malým krokem ve zlepšení celkové situace 

nakládání s odpady v České republice. Současný zákon se v rámci transpozice 

nejrůznějších směrnic EU stal značně nepřehledným. Jedná se zejména o nekompatibilitu 

rámcové směrnice o odpadech se směrnicemi upravující zpětný odběr výrobků. Liší se 

zejména definicemi jednotlivých pojmů, což pak způsobuje v praxi nemalé problémy. 

Směrnice EU týkající se výrobků jsou velmi často novelizovány. Z těchto důvodů pak musí 

být změněn celý zákon o odpadech, i když se to „odpadové části“ zákona vůbec netýká.  

 Proto byly vládou schválené „Rozšířené teze odpadového hospodářství“ zpracované 

MŽP ČR. Ty jsou výchozím rámcem pro přípravu nové odpadové legislativy. [40] 

 Prováděcími předpisy zákona o odpadech jsou zejména následující vyhlášky 

a nařízení: 

 Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném 

znění 

 Vyhláška 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), v platném znění 

Původce a oprávněná osoba jsou povinni zařadit odpad dle tohoto platného 

právního předpisu pro účely dalšího nakládání s ním, a to podle odvětví, ve kterém 

odpad vznikl.   

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské 

půdě, v platném znění 

 Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění 

Tento právní předpis stanoví řadu povinností a náležitostí zejména z hlediska: 

-  provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů  

  včetně obecných a technických požadavků na ně 

-  nakládání s vybranými výrobky, odpady a zařízeními 
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-  souhlasu s nakládáním s nebezpečnými odpady  

-  způsobu vedení evidence a ročního hlášení odpadů  

-  plánu odpadového hospodářství původce 

 Vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, 

polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyl- 

dichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi 

obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg 

(o nakládání s PCB) 

 Vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru 

některých výrobků, v platném znění 

 Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 

využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech 

nakládání s odpady, v platném znění 

 Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními 

a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška 

o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), v platném znění 

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

odpady 

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

vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů 

vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému 

sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), 

v platném znění 

 Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky 

č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů 

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

republiky, v platném znění  

[46-50, 52, 54-58, 34] 
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3.2.  Zákon o obalech č. 477/2001 Sb. a jeho prováděcí předpisy 

 Prvním evropským pokusem o úpravu v oblasti problematiky obalů a obalových 

odpadů byla Směrnice 85/339/EHS z 27. června 1985, která však byla zaměřena 

pouze na nakládání s obaly od nápojů. Teprve v polovině devadesátých let minulého století 

byla přijata dodnes platná Směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech 

a obalových odpadech, jejíž hlavním cílem je zabránění negativním účinkům obalů 

na životní prostředí, případně aby byly tyto účinky minimalizovány, a to předcházením 

vzniku odpadů z obalů, snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických 

látek v nich obsažených. Dalším cílem této směrnice je zabezpečení fungování vnitřního 

trhu a vyloučení překážek, které by mohly bránit obchodu nebo narušovat či omezovat 

hospodářskou soutěž v ES. Smyslem je udržet tyto dva, někdy protichůdné, cíle 

v rovnováze. [41] Vzhledem k tomu, že tato evropská směrnice upravuje nejen nakládání 

s obalovým odpadem, ale dotýká se i jiných fází „životního cyklu obalu“, nebyla obalová 

problematika zařazena do zákona o odpadech, ale byla transformována do samostatného 

zákona č. 477/2001 Sb., o obalech tak, aby byl plně slučitelný s právem ES.  

 Provázanost zákona o obalech a zákona o odpadech je zakotvena v § 1, odst. 3 

zákona č. 477/2001 Sb., na základě kterého má zvláštní úprava v tomto právním předpisu 

přednost před úpravou obecnou v zákoně o odpadech (ten se použije pro nakládání 

s odpady z obalů pouze v těch případech, kdy zákon o obalech nestanoví něco jiného). [62] 

 Zákon o obalech platí od 1. ledna 2002 a od té doby došlo k jeho změnám 

a doplněním (poslední změna byla provedena zákonem č. 18/2012 Sb. s účinností 

od 1.1.2013). Komplexně řeší problematiku obalů a odpadu z obalů a podstatně rozšiřuje 

odpovědnost povinných osob. Je koncipován v souladu s obecně uznávanou hierarchií 

nakládání s odpady, to znamená: 

 předcházet vzniku odpadů a stanovit postupy pro snižování množství a škodlivosti 

odpadu z obalů 

 opakovaně používat obaly a podporovat systém ekologicky šetrných vratných 

lahví na nápoje 

 zajistit sběr, třídění a recyklaci odpadu z obalů 

 zajistit využití odpadu z obalů 
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 Zákon o obalech definuje nové pojmy, jako je např. uvedení obalu na trh či oběhu 

a ukládá povinným osobám příslušné povinnosti, a to zejména zajistit zpětný odběr 

a využití stanoveného množství odpadu z obalů. Jedná se o tzv. princip rozšířené 

odpovědnosti. To znamená, že povinné osoby uvádějící na trh či do oběhu balené 

výrobky, které nadměrně zatěžují životní prostředí, jsou za ně odpovědni po jejich celý 

životní cyklus a nesou s tím spojené ekonomické náklady. Tímto způsobem se postupně 

přenáší odpovědnost za odpady z obalů z obcí a občanů na povinné osoby. 

 Hlavním smyslem zákona je, že právě povinné osoby mohou přijmout efektivní 

opatření, která povedou k omezení negativního vlivu obalů na životní prostředí. Zásadně 

mohou ovlivnit parametry obalů, jako je hmotnost a velikost, materiál, z něhož je vyroben 

apod. Mohou ovlivnit výrobu obalů ve prospěch levněji a technicky snáze 

recyklovatelných obalů anebo mohou zavést ekologicky šetrnou alternativu – vratné 

zálohované obaly. 

 Avšak i v právní úpravě nakládání s obaly a obalovými odpady se vyskytla řada 

nejasností a nevyřešených problémů. Hlavní problém spočíval v samotném pojmu „obal“, 

který je v souladu s evropskou směrnicí definován v platném zákoně č. 477/2011 Sb. takto: 

„obalem je výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy a určený k pojmutí, ochraně, 

manipulaci, dodávce, popřípadě prezentaci výrobku nebo výrobků určených spotřebiteli 

nebo jinému konečnému uživateli“. [62] 

 Tato definice byla Směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES zpřesněna 

zavedením určitých kritérií a pomocí přílohy názornými příklady, které jsou uvedeny 

v příloze č. 1 zákona o obalech. [43, 62] 

 K provedení zákona o obalech platí následující právní předpisy: 

 Vyhláška č. 116/2002 Sb. o způsobu označování vratných zálohovaných obalů 

 Vyhláška 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 [51, 53, 33] 
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4. SOUČASNÝ SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ S ODPADY V ZÁJMOVÉM 

ÚZEMÍ  

 Postavení statutárního města získal Most nabytím účinnosti zákona o obcích (obecní 

zřízení). Nejvyššími samosprávnými orgány jsou Zastupitelstvo a Rada města Mostu. 

 Magistrát města působí v oblasti samostatné působnosti jako úřad plnící úkoly, 

které mu byly uloženy buď městskou radou anebo zastupitelstvem města. V oblasti 

přenesené působnosti vykonává státní správu, s výjimkou věcí, které patří do působnosti 

jiného orgánu města. [32] 

4.1. Řízení odpadového hospodářství 

 Kompetence Statutárního města Mostu v oblasti odpadového hospodářství jsou 

stanoveny zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších úprav [60], a zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a Statutem města Mostu. 

 Problematika nakládání s odpady je dále řešena třemi vnitřními dokumenty města 

Mostu, a to: 

 Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2007 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vznikajících 

na správním území města Mostu, včetně nakládání se stavebním odpadem. Tento 

dokument je platný od 15.6.2007. [35] 

 Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2007, kterou se zrušil místní poplatek za provoz 

systému nakládání s odpady s účinností od 1.7.2007. [36] 

 Plánem odpadového hospodářství Statutárního města Mostu z roku 2005 [10] 

 Provozně-administrativní činnosti v oblasti odpadového hospodářství zabezpečují 

na území města dva odbory: 

 Odbor životního prostředí a mimořádných událostí  

 Odbor investic a komunálního hospodářství  

 Oddělení životního prostředí zabezpečuje veškeré činnosti související s výkonem 

státní správy. Jedná se zejména o vedení evidence odpadů a zpracování ročního hlášení 

o jejich produkci, která je zasílána na Ministerstvo životního prostředí a Krajský úřad 

v Ústí nad Labem. [32] 
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 Oddělení komunálního hospodářství koordinuje činnost Technických služeb města 

Mostu, a.s. zejména v oblasti údržby a čištění města, údržby městské zeleně, svozu 

objemného, komunálního a separovaného odpadu. [32] 

 Strategickým dokumentem v řízení je Plán odpadového hospodářství (POH), 

jehož hlavním cílem je zajistit efektivní nakládání s odpady na území města a účinnou 

prevencí, výchovou, osvětou a konkrétními technicko-administrativními kroky zlepšit 

kvalitu životního prostředí pro všechny obyvatele města Mostu. Tento dokument vychází 

ze závazné části Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje. POH města Mostu byl 

zpracován na základě ustanovení části sedmé zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů a vydán v srpnu 2005. V současné době se připravuje prodloužení 

platnosti tohoto dokumentu. [10] 

 Plán odpadového hospodářství je závazný pro celé správní území města Mostu, 

jehož členění je uvedeno na obrázku č. 2. [32] 

 

Obrázek č. 2 – Členění správního území města Mostu [32] 
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4.2. Obec jako původce komunálního odpadu 

 S odpady je třeba nakládat určitým způsobem, aby neohrožovaly životní prostředí, 

rozumně se využily a nehromadily se bez užitku. Obecně je dle zákona č. 185/2001 Sb. 

a Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008/ES „za odpad považována 

jakákoli věc, které se držitel zbavuje nebo má v úmyslu se ji zbavit nebo se od něho 

požaduje, aby se jí zbavil.“ Zároveň by měla spadat do některé ze skupin odpadů, 

jejichž výčet je uveden v příloze těchto platných právních předpisů. [61, 42] 

 Pokud v domácnosti vyprodukujeme nějaký odpad, jsme za něj zodpovědný my 

sami, ale pokud ho vyhodíme do obecního sběrného prostředku (např. kontejneru či koše), 

obec za něj přebírá odpovědnost. Jedná se o tzv. komunální odpad, který je dle zákona 

o odpadech, v platném znění, definován jako „veškerý odpad vznikající na území obce 

při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“. [61] 

 Z uvedené definice vyplývá, že za původce komunálních odpadů vznikajících 

na území obce při činnosti fyzických osob je považována obec. Proto se stává město Most 

původcem veškerých komunálních odpadů v každém okamžiku, kdy nepodnikající fyzická 

osoba je odloží na místě k tomu určeném a město se tak stane vlastníkem těchto odpadů. 

[7] 

 Základním předpokladem pro správná rozhodnutí o vytváření efektivních systémů 

hospodaření s komunálním odpadem ve městě jsou objektivní informace o něm. Ty mají 

význam při zpracování koncepcí a POH, ale zejména při rozhodování o volbě způsobů 

a technologii nakládání s nimi. 

 Na území města Mostu je také produkován odpad podobný komunálnímu 

(podobného složení). Původcem tohoto odpadu není město, ale právnické osoby 

nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, při jejichž činnosti tento odpad vzniká. [7] 
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4.3. Obecná charakteristika komunálního odpadu 

 Komunální odpad je nebo může být směs velmi různorodého materiálu z hlediska 

fyzikálně-chemických vlastností, které lze definovat z různých hledisek, např. technického, 

technologického, či ekologického. Rozhodujícím faktorem při volbě způsobů nakládání 

s těmito odpady je hledisko technologických vhodností. Z tohoto pohledu se pak 

za základní vlastnosti komunálních odpadů považují: materiálová využitelnost 

(recyklovatelnost), biologická rozložitelnost (aerobní či anaerobní rozklad), 

kompostovatelnost a energetická využitelnost (spalování pevné či plynné substance). 

Každá z vlastností ukazuje na schopnost zpracování odpadu určitým způsobem, respektive 

technologií. 

 Všeobecně za základní charakteristiky komunálních odpadů se považují: množství, 

zrnitostní a látkové složení, vlhkost, výhřevnost, obsahy vybraných látek a prvků. Ty jsou 

pak vybírány v závislosti na hodnocení užití správné technologie zpracování odpadů.  

 Podle platného Katalogu odpadů náleží komunální odpad pod skupinu 20 a je 

chápán v rozšířené podobě. Jedná se zejména o odpad z provozu domácností, z čištění 

veřejných komunikací a prostranství, z údržby městské zeleně, z košů na ulicích, ale také 

o odpad živnostenského charakteru (odpad podobný komunálnímu vznikající z nevýrobní 

činnosti a provozu živností, úřadů a škol). [47] 

 Složení komunálního odpadu se liší podle ročního období a podle typu sídla, 

v němž je produkován. Jeho pojem bývá dosti nejednoznačný, čímž dochází v praxi 

k nesrovnalostem v evidenci odpadů. 

 Skladba komunálního odpadu se může měnit, a to nejen vlivem soustředěné 

zástavby, vlastnictvím zahrady, ale i přeměnou vytápění v obcích. Závisí také na životním 

stylu a věkovém složení obyvatel. Změnou způsobu života a větším používáním různých 

balených polotovarů či nápojů přechází do komunálních odpadů celá řada obalových 

materiálů. [4, 8] 

 Velmi často užívaným pojmem je domovní odpad, který v současné době není 

definován žádným českým právním předpisem. Jedná se o veškerý odpad pocházející 

z domácností, jenž tvoří dominantní podíl komunálního odpadu, a to cca 45 %. [37] 

 Orientační složení komunálních odpadů je zobrazeno na obrázku č. 3.  
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Obrázek č. 3 - Orientační skladba komunálního odpadu [37] 
 

 Znalost skladby domovního odpadu je důležitá pro rozhodování obcí i měst 

o způsobech třídění zejména využitelných složek odpadů a způsobech nakládání 

se směsným (zbytkovým) komunálním odpadem. 

 Důležitou charakteristikou domovního odpadu však je objemová hmotnost (hustota) 

odpadů, která se liší v jednotlivých fázích nakládání s odpady. Největší objem mají odpady 

při sběru. Jejich lisováním ve svozovém autě se však jejich objem zmenšuje. Znalost 

objemu odpadů napomáhá při vytváření sběrné sítě, umožňuje stanovit předpokládané 

množství sběrných nádob potřebných pro systém třídění odpadů, kapacitu třídící linky 

nebo dalšího zařízení pro využití nebo odstranění odpadů. [37] Proto je důležité, 

aby občané zejména plastové lahve a nápojové kartony sešlapovali, aby se co nejvíce 

ušetřil prostor sběrového kontejneru těchto komodit.   

 V tabulce č. 2 je uvedena průměrná skladba domovního odpadu z hlediska 

jeho hmotnostního a objemového složení. [38] 

 

Tabulka č. 2 – Průměrná skladba domovního odpadu dle jeho hmotnostního a objemového složení [38] 
 

složení domovního 
odpadu  

hmotnostní 
v % 

objemové 
v % 

 papír 22,7 29,7 

 plasty 13,8 49,3 

 sklo 8,7 1,4 

 nebezpečný odpad 3,4 2,3 

 bioodpad 18,2 5 

 kovy 23,2 12,3 
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4.3.1. Složky z odděleného sběru 

 K těmto složkám přísluší velké množství odpadů vedených v Katalogu odpadů 

ve skupině 20 01, avšak řada z nich může mít některou z nebezpečných vlastností, proto je 

nutné provádět jejich oddělený sběr, a to v následujících dvou směrech:  

 separace využitelných složek 

 separace nebezpečných složek  

 Využitelné složky komunálního odpadu získané odděleným sběrem lze po úpravě 

anebo přímo využít jako druhotnou surovinu. K těmto komoditám řadíme zejména papír 

a lepenku, sklo, plasty, železné a neželezné kovy a jejich slitiny, oděvy, textilní materiály, 

biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven. U posledně uváděné složky je třeba 

brát v úvahu určitá hygienická rizika, proto v případě jejího využití ke kompostování je 

nutné provést laboratorní analýzu.  

 Nebezpečné složky komunálního odpadu jsou v Katalogu odpadů označené 

hvězdičkou, a to bez rozlišení, zda se jedná o „domovní“ či „živnostenský“ odpad. Jedná 

se o vytříděné složky odpadu s obsahem škodlivin, např. o rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

fotochemikálie, pesticidy, zářivky, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice, detergenty, 

baterie a akumulátory a některá vyřazená elektrická a elektronická zařízení.  

4.3.2. Odpady ze zahrad a parků  

 Tyto složky komunálního odpadu jsou dle Katalogu odpadů zařazené do skupiny 

20 02 a vznikají při údržbě zahrad, parků a dalších veřejných prostranství včetně hřbitovů. 

Jedná se o větve stromů, trávu, listí, plevel, rostlinné zbytky a jiný biologicky rozložitelný 

odpad. Tyto složky neobsahují žádná hygienická rizika, proto je lze bez problémů dále 

využít ke kompostování. 

4.3.3. Ostatní komunální odpad 

 Do poslední skupiny komunálních odpadů, která je označena skupinou 20 03, přísluší 

zejména směsný komunální odpad, odpad z tržišť, uliční smetky, odpad z čištění 

kanalizace, objemný odpad a komunální odpad jinak blíže neurčený vznikající na území 

měst a obcí, podléhající pravidelnému organizovanému svozu.  
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 Objemný odpad je odpad z domácností, který vzhledem k jeho nadměrným 

rozměrům či velké hmotnosti nelze odkládat do běžných sběrných nádob. Jedná se 

například o starý nábytek, koberce, sanitární keramiku, linolea, dveře, apod. a v Katalogu 

odpadů je zařazen pod kódem 20 03 07.  

 Směsný komunální odpad je prakticky zbytek, který zůstává po oddělení 

využitelných, nebezpečných, objemných a dalších složek komunálního odpadu a nedá se 

již dále třídit. Proto je také někdy nazýván jako odpad zbytkový. V Katalogu odpadů je 

veden pod druhovým označením 20 03 01 jako odpad ostatní, i když může obsahovat 

některou z nebezpečných složek.  

 V České republice je k dispozici statistika mapující produkci komunálních odpadů. 

Údaje o výši jejich množství jsou však rozdílné. Je to způsobeno odlišným zpracováním 

dat (jiná metodika jejich sběru) a faktem, že zpracovatelé a předkladatelé údajů 

se neshodnou na tom, co zahrnout či nezahrnout do kategorie komunální odpad. 

 Na obrázku č. 4 je dle statistického šetření uveden přehled produkce komunálních 

odpadů na 1 obyvatele České republiky [25], která se v období roku 2002 až 2005 

téměř  nemění a v následujících letech postupně vzrůstá a zároveň se zvyšuje i množství 

odděleně sbíraných složek. Tento trend potvrzuje, že přístup obyvatel z hlediska separace 

využitelných komodit z komunálního odpadu se zlepšuje.    
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Obrázek č. 4 – Produkce komunálních odpadů v kg na 1 obyvatele České republiky [25] 



Eva Horská: Ekonomické zhodnocení metod shromažďování odpadů  

na území města Mostu 

2012 18 

4.4. Nakládání s komunálním odpadem 

 Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na správním území 

Statutárního města Mostu je uveden v obecně závazné vyhlášce č. 1/2007 (zmíněna již 

v podkapitole 4.1), kterou se musí řídit každý občan města, jinak se vystavuje sankci 

dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších platných předpisů. [35, 60] 

 Kontrolu a dozor nad dodržováním této vyhlášky vykonává Městská policie 

a pověření pracovníci Magistrátu města Mostu. [35] 

4.4.1. Třídění využitelných komodit 

 Od roku 1999 vedení města Mostu zajišťuje oddělený sběr využitelných složek 

komunálních odpadů, které obsahují i některé použité obaly. Jedná se o papír, sklo 

a plasty včetně nápojových kartonů. Na tyto čtyři komodity jsou ve městě před obytnými 

objekty rozmístěny barevné kontejnery označené štítkem podle druhu využitelné složky 

s popisem, co do příslušné nádoby patří.  

 Od roku 2001 je město zapojeno do systému EKO-KOM a má s touto autorizovanou 

obalovou společností uzavřenu Smlouvu o sdruženém plnění, jejímž předmětem je 

zajištění plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Tato společnost 

podporuje takové metody sběru, které přispívají ke zlepšování kvalitativních parametrů 

sbíraných odpadů a jejich lepšímu uplatnění na trhu druhotných surovin. Fyzicky 

tato společnost s obalovým odpadem nenakládá, ale podílí se na financování nákladů 

spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím obalového odpadu. [17] 

 Stávající systém třídění se město snaží stále zkvalitňovat. Hlavním jeho zájmem je 

zlepšení čistoty a vzhledu města. Proto koncem roku 2009 Magistrát města Mostu 

přistoupil k postupné realizaci výstavby podzemních a polopodzemních kontejnerů 

na tříděný sběr uvedených komodit a také na směsný komunální odpad. Tyto sběrné 

prostředky tak postupně nahrazují klasické nádoby na separované odpady. V současné 

době je vybudováno 16 stanovišť a v roce 2012 dojde k jejich rozšíření. [15] Výstavba 

těchto kontejnerů je hrazena z finančních odměn od společnosti EKO-KOM, a.s., 

a to na základě množství vytříděného sběru využitelných složek komunálního odpadu.  

 Pokud nedojde ke znečištění obsahu těchto kontejnerů, lze tyto separované odpady 

dále předat odborné firmě k jejich dotřídění na jednotlivé druhy podle jejich dalšího 
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zpracování, resp. recyklaci. Vyrobí se z nich pak nové výrobky. Proto je velice důležité 

správné třídění jednotlivých komodit. 

Papír 

 Papír je tradiční materiál, který se běžně sbírá už velmi dlouho. V Mostě dochází 

k jeho sběru třemi způsoby: 

 děti jej odevzdávají ve školce nebo ve škole v rámci sběrových akcí 

 občané jej předávají do zařízení sběru nebo výkupu a získávají za to finanční 

odměnu 

 obyvatelé města jej odkládají do jednotlivých separačních nádob 

 V případě poslední možnosti jsou pro mostecké občany v blízkosti jejich bydliště 

k dispozici modré sběrné nádoby o objemu 1,1 m
3
 anebo polopodzemní kontejnery 

s objemem 3 m
3
, do kterých mohou odložit pouze papír. Jedná se o noviny, časopisy 

s papírovou obálkou, sešity, knihy, reklamní letáky, kancelářský papír, lepenkové krabice 

od výrobků (sešlápnuté), papírové obaly apod.  Do těchto shromažďovacích prostředků 

se nesmí vhazovat uhlový a voskovaný papír, mastný nebo jinak znečištěný papír, použité 

pleny a další nevhodné materiály, které mohou znečistit ostatní papíry a znehodnotit je 

jako surovinu.   

Plast a nápojové kartony 

 Pro tento druh materiálu jsou ve městě umístěny žluté shromažďovací prostředky 

o objemu 1,1 m
3
 anebo polopodzemní kontejnery s objemem 3 m

3
, do kterých mohou 

občané vhazovat kromě plastů také nápojové kartony. Jedná se o tzv. vrstvené obaly, 

složené ze tří materiálů – papíru, hliníkové a polyethylenové fólie. Před jejich vyhozením 

je třeba obaly vypláchnout, aby v nich nezůstaly zbytky potravin a také dobře sešlápnout, 

aby se jich do sběrné nádoby vešlo více. Plastové uzávěry není nutné z nich odstraňovat.  

 Podobně jako u papíru je třeba, aby tyto komodity odkládané do kontejneru nebyly 

znečištěné a nebylo do nich přimícháno nic, co by znemožnilo jejich další využití. 

Pokud se odpadní plast má dobře recyklovat, je nutné dávat do příslušné sběrné nádoby 

pouze to, co tam patří, jako jsou např. PET lahve od nápojů, kelímky od jogurtů, misky 

a folie z baleného ovoce, plastové tašky a polystyren. Do žlutého kontejneru nepatří 
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podlahové krytiny a trubky z PVC, koberce, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, 

chemikálie, barvy apod.).   

Sklo 

 Sklo je materiál, který nás doprovází už několik století. Existuje však mnoho druhů 

této využitelné komodity a liší se podle toho, jaké věci z ní budou vyrobeny. Při třídění 

skla je nutné rozlišovat, jakou má barvu v případech, kde je ve městě zaveden systém sběru 

zvlášť bílého a barevného skla. Tím se separace tohoto materiálu liší od ostatních složek 

komunálního odpadu. V Mostě jsou pro občany k dispozici zelené sběrné kontejnery 

o objemu 1,1 m
3 

a polopodzemní kontejnery o objemu 3 m
3
 na zelené, hnědé a jinak 

barevné sklo. Do těchto nádob lze uložit láhve od nápojů, skleněné nádoby či střepy, 

ale také tabulové sklo. Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, keramika, varné sklo, 

autosklo, drátěné sklo, zrcadla, lahvičky od léčiv, zářivky a výbojky a monitory televizních 

přijímačů a počítačů.   

 V případě vratných skleněných lahví, které jsou zálohované, je může veřejnost vracet 

do obchodu. Jejich výhodou je, že je lze použít vícekrát. 

 Občané města Mostu mají možnost třídit kromě papíru, skla, plastů a nápojových 

kartonů také další materiály, které lze dále využít. Jedná se o textil, obuv, bioodpad 

a kovy.  

Textil a obuv 

 Zavedení sběru použitých textilií a obuvi je další formou třídění, která přispívá 

ke snížení množství komunálního odpadu ukládaného na skládku, čímž zbytečně 

nedochází k zatěžování životního prostředí a zároveň přináší městu úspory za jeho 

odstranění. Tyto pro člověka již nevhodné materiály jsou pak druhotnou surovinou 

pro další zpracování, kterou společnost KOUTECKÝ, s.r.o. se sídlem v Duchcově 

(zabývající se recyklací textilního odpadu od roku 1990) využije k výrobě čistících hadrů 

anebo ji předá k další recyklaci dle povahy materiálu. V některých případech, kdy ošacení 

ještě může sloužit k dalšímu upotřebení, je předáno k humanitárním účelům. 

Tento ekologický projekt pod označením „KOUTEX“ je podporován Ministerstvem 

životního prostředí. [31] 
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 Do tohoto projektu se zapojilo i město Most, které vybralo vhodné umístění sběrných 

nádob na tyto použité materiály, jejichž vlastníkem je uvedená společnost. V současné 

době je pro obyvatele města k dispozici 8 speciálně upravených a označených kontejnerů 

[15], do kterých mohou vkládat výhradně čisté a suché oděvy, bytový textil a spárovanou 

obuv, a to v zavázaných igelitových taškách či jiných obalech, které materiál chrání 

před poškozením. Kontejnery jsou v barvě zelené nebo šedivé a zabezpečené tak, 

aby nepověřené osoby z nich nemohly textilie, obuv či ošacení vybírat. Oba typy sběrných 

nádob jsou uvedeny na obrázku č. 5. 

 

Obrázek č. 5 – Kontejnery na použitý textil a obuv [zdroj: autor] 

 

Bioodpad 

 Separace této složky z komunální sféry je důležitá nejen z důvodu legislativního 

a environmentálního, ale také z hlediska ekonomického. Jedná se o biologicky 

rozložitelnou hmotu, která vzniká z údržby zeleně (např. posekaná tráva, ořezané větve, 

spadané listí), a to zejména ze zahrad rodinných domků a bytových družstev. Lze ji použít 

ke kompostování. Svoz bioodpadu město zajišťuje každoročně v době sezóny, tj. od dubna 

až do listopadu. Zájemci o tuto službu si sami zajišťují nákup plastových pytlů a samotný 

svoz tohoto odpadu je pak prováděn zdarma ve dnech určených městem. Naplněné 

a uzavřené pytle občané odkládají na dostupném místě před svým domem anebo mohou 

využít možnosti odevzdat bioodpad do sběrného dvora.  
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Kovy  

 Barevné kovy (měď, zinek, hliník, bronz, cín aj.) jsou vyčerpatelnými zdroji surovin. 

Jejich získávání z prvotních surovin je velice nákladné a navíc při těžbě dochází k zatížení 

životního prostředí. Proto je v současné době snaha o rozšíření sběru jednotlivých druhů 

těchto materiálů za účelem jejich dalšího zpracování a výroby. V Mostě lze barevné kovy 

předat do zařízení sběru a výkupu druhotných surovin nebo do sběrného dvora. 

4.4.2. Sběr objemného odpadu 

 Odpady, které s ohledem na jejich rozměry či hmotnosti nelze odkládat do běžných 

shromažďovacích prostředků, může veřejnost odvážet do sběrného dvora. Město také 

občanům umožňuje využít velkokapacitní kontejnery (má jich k dispozici celkem 16 ks), 

které jsou pravidelně umisťovány na určená místa. Harmonogram zahrnuje celkem 

61 stanovišť. Vývoz těchto kontejnerů je prováděn dle naplnění 1x týdně. [15] 

 Do velkokapacitních kontejnerů není povoleno odkládat stavební materiál 

a nebezpečné odpady. Ty je nutné předat do sběrného dvora. Také je nezbytné, aby občané 

tyto nádoby nepřeplňovali, to pak ztěžuje jejich vývoz.    

4.4.3. Shromažďování směsného komunálního odpadu 

 Na směsný komunální odpad, který již nelze dále vytřídit, jsou ve městě umístěny 

šedočerné sběrné nádoby: popelnice o objemu 120 a 240 l nebo střední kontejnery 

o objemu 1 100 l, a to podle zástavby města. Do těchto nádob je nutné odkládat směsný 

komunální odpad tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a nedocházelo k úniku odpadu 

ze shromažďovacích prostředků na stanoviště a jeho okolí. 

 Na vybraných místech jsou také k dispozici polopodzemní kontejnery o obsahu  3 m
3
 

nebo 5 m
3
 s šedočerným víkem. U těchto shromažďovacích prostředků je nutné dbát 

na rozměr odkládaného odpadu, aby nedošlo při vhazování odpadu k zablokování otvoru.  

4.4.4. Sběr nebezpečných složek 

 S těmito odpady je nutné zacházet velmi opatrně, poněvadž jsou v nich látky, 

které mohou být nebezpečné člověku, zvířatům, rostlinám nebo obecně životnímu 

prostředí. Obyvatelé města mají možnost předat veškeré nebezpečné odpady do sběrného 

dvora, kde je obsluha ukládá do jednotlivých speciálních kontejnerů podle jednotlivých 

druhů. Pokud lze některý z nich dále recyklovat, předává se k dalšímu zpracování 
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specializovaným firmám. K těmto odpadům přísluší i některé vybrané spotřební výrobky 

obsahující škodlivé látky, pro které je legislativně stanovena povinnost zpětného odběru. 

Jejich přehled je uveden v následující podkapitole 4.4.5 včetně informace, jak s těmito 

výrobky dále zacházet po ukončení jejich životnosti. 

4.4.5. Zpětný odběr některých použitých výrobků 

 Podle platného znění zákona o odpadech mají výrobci a prodejci některých 

spotřebních výrobků povinnost zajistit jejich zpětný odběr (a to bez nároku na úplatu) 

z toho důvodu, že obsahují nebo mohou obsahovat látky, jež mohou být při jejich 

nesprávné likvidaci škodlivé pro životní prostředí a lidské zdraví. Tato povinnost se týká 

olejů (odpadních motorových, převodových, mazacích a hydraulických), pneumatik, 

galvanických článků, akumulátorů, baterií, výbojek, zářivek a elektrospotřebičů 

pocházejících z domácností. Proto by spotřebitelé neměli vhazovat tyto použité výrobky 

do kontejnerů na komunální odpad.  

 Zpětný odběr by měl být významným nástrojem, který přenáší odpovědnost za odpad 

na výrobce. Nutí jej tak konstruovat výrobky tak, aby v ideálním případě byly plně 

recyklovatelné, omezil se vznik odpadu a usnadnilo se jeho opakované použití, materiálové 

či energetické využití po ukončení jejich životnosti. [55, 3] Znamená to, že odpovědnost 

výrobců nebo osob uvádějících tyto výrobky na trh nekončí jejich předáním spotřebiteli 

nebo jiné osobě, ale pokračuje i nadále.  

 Město Most má s některými kolektivními systémy, které jsou v práci dále 

zmiňovány, uzavřené smluvní vztahy na zpětný odběr některých použitých elektrozařízení 

z domácností, což mu může přinést řadu výhod: 

- nemusí nakupovat sběrné nádoby či boxy 

- nemusí zajišťovat ani financovat odvoz a zpracování zpětně odebraných výrobků, 

což vede ke snížení nákladů města  

- může získat finanční odměnu dle množství sebraných elektrozařízení 

  

 V následujícím přehledu jsou uvedena některá místa či zařízení, kam obyvatelé 

mohou v současné době odevzdávat jednotlivé použité výrobky, na které se zpětný odběr 

vztahuje: 
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Oleje 

 Všichni prodejci motorových, převodových, mazacích nebo hydraulických olejů jsou 

dle zákona o odpadech v platném znění zavázáni k jejich zpětnému odběru za účelem 

dalšího využití, a to bez nároku na jakoukoliv platbu od spotřebitelů. To znamená, 

že každý občan může tyto použité výrobky předat v místě, kde je nakoupil. Tyto zpětně 

odebírané oleje jsou zatříděny dle Katalogu odpadů pod kód 13 01 13 a 13 02 08 

jako nebezpečné odpady. [61, 47] 

 Upotřebené oleje jsou regenerovatelné, ale pro jejich další využití nesmí být 

znečištěny vodou, ředidly, chladícími či brzdovými kapalinami nebo jiným materiálem 

či odpadem, poněvadž v opačném případě není prodejce povinen je přijmout. 

 Zpětný odběr olejů s ukončenou životností mohou obyvatelé města Mostu uplatnit 

u provozovatelů čerpacích stanic, specializovaných prodejen nebo prostřednictvím 

obchodního řetězce supermarketů. Lze je také předat do sběrného dvora.  

Pneumatiky 

 Podobně jako s použitými oleji je to i s upotřebenými pneumatikami (zatříděny 

pod kód 16 01 03 jako ostatní odpad). [47] Povinnost jejich zpětného odběru 

a materiálového využití je legislativně přesunuta na výrobce a dovozce těchto výrobků. 

Každý spotřebitel tak může předat své pneumatiky s ukončenou životností do místa jejich 

prodeje, a to bezplatně. V Mostě jsou to pneuservisy a prodejny, jako např. Pneu-market, 

Story, Barum Continental, aj.  Místem zpětného odběru ve městě je i sběrný dvůr.  

Baterie a akumulátory 

 Přenosné baterie a akumulátory zařazené dle Katalogu odpadů do skupiny 16 06 

obsahují mnoho recyklovatelných kovů, jako je zinek, rtuť, mangan, železo, kadmium, nikl 

nebo olovo. Některé z těchto látek jsou však zároveň velmi nebezpečné pro životní 

prostředí a zdraví lidí, a to zejména rtuť, kadmium a olovo. V případě, že jsou součástí 

směsného komunálního odpadu, který je následně ukládán na skládku nebo spalován, 

mohou se tyto toxické látky dostat do ovzduší, půdy i vody a tím i do potravinového 

řetězce zvířat i člověka. Z tohoto důvodu jsou baterie a akumulátory dle zákona 

o odpadech zpětně odebírány a je zakázáno s nimi nakládat jiným způsobem. Kovy 

případně jiné materiály, které se z nich získají, se tak mohou vrátit do výroby. [47, 61] 
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 Obyvatelé města Mostu mohou tužkové baterie a monočlánky (označené 

přeškrtnutou popelnicí) odevzdávat přímo v obchodech, kde je nakupují. V prodejnách 

mají připravené boxy, do nichž je mohou občané odložit. Lze je také předat do sběrného 

dvora anebo dalších míst, která jsou zapojena do kolektivního systému zpětného odběru 

těchto použitých výrobků.  

Výbojky a zářivky 

 V zářivkách je plynná rtuť, která umožňuje vznik elektrického výboje, jenž je 

zdrojem světelného záření. Nebezpečnou rtuť obsahují také výbojky používané 

ve venkovním a areálovém externím osvětlení a světelné zdroje v domácnostech. Při jejich 

vhození do sběrného kontejneru obvykle dojde k jejich rozbití a uvolnění jedovaté rtuti, 

jenž může poškodit životní prostředí. Proto koneční uživatelé by měli nefunkční výbojky, 

lineární a kompaktní zářivky předávat na tzv. místa zpětného odběru, která jsou vybavena 

modrými nádobami od neziskové společnosti EKOLAMP, s.r.o., Ta od roku 2005 sdružuje 

výrobce a dovozce osvětlovacích zařízení a jako jediná v České republice zajišťuje v rámci 

plnění zákonných povinností v této oblasti jejich bezplatný sběr, svoz a ekologickou 

recyklaci, a to na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Prostřednictvím 

sběrné sítě tohoto kolektivního systému lze dosáhnout až 96 % míry materiálového využití 

nefunkčních svítidel a tím se rtuť, drahé kovy, plast a sklo vrátí zpět do života. [27] 

 V současné době tato firma spolupracuje se 700 sběrnými dvory měst a obcí 

a dalších více než 3 100 obcí pokrývá mobilním sběrem. Pro odběr z domácností slouží síť 

malých modrých nádob cca na 1 200 místech. [27] Také Most prostřednictvím sběrného 

dvora umožňuje obyvatelům zapojit se do tohoto systému, a to od roku 2007. Město 

tak může získat odměnu od této společnosti, se kterou má uzavřenu smlouvu. Výrobky 

s ukončenou životností lze také odevzdat na jiných místech zpětného odběru, 

a to v některých větších obchodech, které se společností EKOLAMP, s.r.o. 

též spolupracují.  

 Financování sběru je zajištěno z příspěvků na recyklaci, které výrobci a dovozci 

dle svého tržního podílu odvádějí do kolektivního systému této společnosti. Spotřebitelé 

mají jejich zpětný odběr zdarma, poněvadž zaplatili tzv. recyklační poplatek již při jejich 

nákupu. 
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Elektrozařízení 

 Také výrobcům elektrických a elektronických zařízení byla stanovena povinnost 

zajistit a financovat jejich zpětný odběr a zpracování. Cílem tohoto opatření je šetření 

primárních přírodních zdrojů, a to tím, že bude s těmito výrobky ekologicky nakládáno 

a získají se z nich suroviny, které lze dále využít či recyklovat. Řada elektrozařízení 

však kromě základních materiálů (ocel, sklo a plasty) obsahují také různé škodliviny, 

proto je nutné předejít tomu, aby končila na skládkách komunálního odpadu. Nebezpečné 

látky (rtuť, kadmium, olovo, šestimocný chrom aj.) mohou pak být odbornou společností 

zpracovány, čímž se předejde zatížení životního prostředí. Použitá domácí elektrozařízení 

nejsou dle zákona odpadem, ale zpětně odebíraným výrobkem. To však platí v případě, 

pokud jsou v kompletním (nerozebraném) stavu.  

 V roce 2005 byly založeny dvě neziskové společnosti, a to ASEKOL, s.r.o. 

a ELEKTROWIN a.s., které v zastoupení výrobců a dovozců velkých a malých domácích 

spotřebičů, elektrických nářadí a nástrojů organizují celostátní systém jejich zpětného 

odběru, tj. sběr, dopravu a recyklaci včetně financování [18, 28], se kterými od roku 2007 

také spolupracuje město Most na základě smluvního vztahu.  

  Obyvatelé města mají možnost odevzdávat zdarma všechny druhy elektrozařízení 

do sběrného dvora a od května roku 2011 se dostupnost z hlediska sběru drobných 

elektrospotřebičů zlepšila tím, že společnost ASEKOL, s.r.o. umístila rovnoměrně 

po celém Mostě 12 červených stacionárních kontejnerů. [15] Dalšími sběrnými místy jsou 

veškeré obchody s prodejem těchto výrobků, kde při nákupu nového elektrozařízení jsou 

provozovatelé těchto obchodů povinni tyto nefunkční a kompletní výrobky od spotřebitele 

převzít. Procentuální podíl zpětně odebraných elektrozařízení společností ASEKOL, s.r.o. 

z množství uvedeného na trh za období 2006 až 2010 je uveden v tabulce č. 3. [19] 

 

Tabulka č. 3 – Procentuální podíl zpětně odebraných elektrozařízení společností ASEKOL, s.r.o  

z množství uvedeného na trh za období 2006 až 2010 [19] 
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 Z tabulky č. 3 je patrné, že procento zpětně odebraných elektrozařízení uvedenou 

společností se od roku 2006 postupně zvyšuje.   

4.4.6. Svoz komunálního odpadu 

 Kompletní služby v oblasti nakládání s odpady včetně jejich přepravy zajišťuje 

pro obyvatele společnost Technické služby města Mostu a.s., a to pomocí svozové 

techniky pro jednotlivé nádoby a komodity dle stanoveného harmonogramu.  

 Tato společnost také zabezpečuje údržbu městské zeleně a parků, rekultivaci 

výsypek, čištění města, zimní údržbu komunikací a likvidaci černých skládek.  

4.4.7. Sběrný dvůr 

 Jednou z hlavních součástí celého systému nakládání s odpady na území města 

Mostu je sběrný dvůr nacházející se v ulici Zahradní. Je celý oplocený, má zpevněnou 

a odvodněnou plochu. Je určen pro obyvatele trvale hlášených na katastru tohoto města, 

kterým je umožněno zdarma a každodenně předávat prakticky všechny druhy odpadů, 

na které má toto zařízení povolení s nimi nakládat (zejména běžný komunální odpad, 

včetně všech jeho tříděných složek, upotřebené elektrospotřebiče a další věci podléhající 

zpětnému odběru, objemný a stavební odpad). Právnické nebo fyzické osoby oprávněné 

k podnikání mohou zde uložit své vyprodukované odpady pouze za poplatek. Vlastníkem 

sběrného dvora je společnost Technické služby města Mostu a.s., která zajišťuje 

shromažďování jednotlivých druhů odpadů odděleně, v prostoru k tomu určeném 

a průběžně je předává k využití nebo odstranění oprávněným osobám.  

4.4.8. Využití a odstranění komunálního odpadu 

 Každý z nás rozhoduje o tom, jak bude s určitým odpadem dále nakládáno. 

Pokud nevyhodíme vše do kontejneru na směsný odpad a vytřídíme jednotlivé složky, 

tak zajistíme, že řada z nich bude ještě recyklována. Vedení města Mostu se proto snaží 

v oblasti odpadového hospodářství co nejvíce podpořit separaci využitelných složek. 

 Jakým způsobem přistupuje k jednotlivým komoditám komunálního odpadu 

z hlediska jejich využití nebo odstranění, je uvedeno v následujícím přehledu: 

Papír, plasty, sklo  

 Separovaný papír vykupuje provozovna Sběrné suroviny Švarc s.r.o. v Mostě 

nebo pobočka Marius Pedersen a.s. v Teplicích, která také pro město zajišťuje dotřídění 
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a recyklaci plastů. Komplexní servis v oblasti využití skla je zajišťován firmou AMT s.r.o. 

Příbram, která tuto komoditu převáží na speciální optické třídící linky, které ji upravují 

podle potřeb skláren. Tyto společnosti jsou zapojeny do kolektivního systému EKO-KOM, 

jenž se podílí na financování nákladů spojených se sběrem, vozem, tříděním a využitím 

obalového odpadu. [14] 

 Papír se recykluje velmi snadno, avšak nedá se na rozdíl od skla recyklovat 

nekonečně. Při opakovaném rozvlákňování a papírenském mletí se původně dlouhá vlákna 

celulózy postupně zkracují, proto papírové vlákno může projít recyklací pouze čtyřikrát 

až sedmkrát, pak už je příliš krátké a pro výrobu papíru nepoužitelné. Tyto zbytky 

však lze například kompostovat nebo použít na izolace či nástřiky.  

 Recyklované plasty slouží k výrobě mnoha věcí, např. z plastových fólií, pytlíků 

nebo tašek se vyrábí zase fólie nebo se stávají součástí tzv. alternativního paliva 

pro cementárny a další provozy. Z tvrdých obalů (např. od šamponů) se vyrábějí palety 

na zboží. Směsný zbytkový plast, který nelze dále roztřídit, se používá na výrobu 

zatravňovacích dlaždic nebo na desky pro protihlukové valy.  

 Vytříděné, vyčištěné a upravené odpadní sklo se vrací přímo do skláren, 

kde se ve formě střepů přidává do základního sklářského kmene, čímž se ušetří další 

suroviny (zejména písek) a energie. Střepy se totiž taví mnohem rychleji a jednodušeji 

než třeba písek. [16] 

Kovy 

 Sběr kovů je zajištěn prostřednictvím Sběrného dvora Technických služeb města 

Mostu nebo jednotlivými zařízeními provozujícími sběr a výkup druhotných surovin. 

Z těchto organizací jsou jednotlivé kovy předávány ke zpracování do hutí, kde dochází 

k jejich třídění, čištění a tavení, čímž dojde k získání nových téměř stejně kvalitních 

materiálů.  

Biodpady 

 Biologicky rozložitelný odpad, jehož sběr byl proveden ve sběrném dvoře, je odtud 

převezen do kompostárny Střimice, která je umístěna cca 1,6 km severovýchodně od města 

Mostu. Pytle s bioodpady ze zahrad rodinných domků a bytových družstev jsou odváženy 

dle harmonogramu přímo do tohoto zařízení, jehož majitelem jsou Technické služby.  
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 V kompostárně je možno ukládat pouze vybrané druhy odpadů zatříděné 

dle Katalogu odpadů (02 01 03 - odpad rostlinných pletiv, 03 01 05 - piliny, hobliny 

odřezky a dřevo neuvedené pod 03 01 04, 20 02 01- biologicky rozložitelný odpad), 

které jsou následně využívány k výrobě průmyslového kompostu technologií aerobního 

kompostování v zahrádkách na volné ploše. [29] 

Nebezpečné složky 

 Nebezpečné složky z domácností se ve sběrném dvoře také třídí, část z nich 

se předává k recyklaci (např. vyřazená elektrozařízení, oleje, pneumatiky, baterie 

a akumulátory a další zpětně odebírané výrobky) za účelem získání barevných kovů, 

plastů, skla a dalších využitelných složek anebo ke zpracování na nové výrobky.  

 Například zpracováním použitých pneumatik lze získat nové výrobky, 

jako např. obrubníky, rohože, protihlukové stěny, povrchy pro sportování atd. Jedním 

ze stupňů hierarchie nakládání s odpady je i opakované použití (protektorování 

pneumatik), ale v případě těchto výrobků se v současné době více prosazuje energetické 

využití, zejména v cementárnách.  

 Část nebezpečných odpadů, které dále nelze využít, se odváží na skládku.  

Směsný komunální odpad 

 Směsný komunální odpad je odvážen na skládku Celio a.s. v Litvínově, která byla 

založena v roce 1996 a prošla během své existence řadou různorodých etap vývoje.  

Je rozdělena do tří základních skupin podle vlastností jednotlivých druhů odpadů.  

Na skládce inertního odpadu se mohou umisťovat jen suti, stavební odpady, výkopové 

zeminy a podobné materiály. Skládka ostatního odpadu je více zabezpečená a ukládají 

se na ní komunální i některé průmyslové odpady. Nejvyšší stupeň zabezpečení má skládka 

pro nebezpečné odpady. [20] 

Objemný odpad 

 Objemný odpad z velkokapacitních kontejnerů je ve sběrném dvoře, kam byl 

převezen, roztříděn na materiál, který lze dále využít (např. dřevo z nábytku) a zbytek 

se odváží na skládku.  
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5. EKONOMICKÉ ZHODNOCENÍ VYUŽITÍ METOD 

SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ  

 Systém separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu v Mostě 

se od jeho zavedení začal rychle rozvíjet, což vedení města přivedlo k potřebě postupně 

navyšovat počet shromažďovacích nádob, a to zejména v sídlištní zástavbě. 

V těchto lokalitách však často docházelo k nepořádku okolo sběrných stanovišť, 

proto se město rozhodlo postupně nahradit klasické sběrné nádoby podzemními 

a polopodzemními kontejnery ve vybraných částech zájmového území.  

 Veškeré údaje pro zhodnocení současného sběrného systému v Mostě, které jsou 

vykazovány v této kapitole, byly získány přímo při osobních návštěvách zaměstnanců 

oddělení komunálního hospodářství Magistrátu a vedoucího oddělení odpadového 

hospodářství Technických služeb města Mostu a také následnou elektronickou 

korespondencí s nimi. [11-15]. 

5.1. Sběrné nádoby na komunální odpad  

 V současné době na trhu existuje velké množství různých druhů shromažďovacích 

prostředků, které se liší tvarem, velikostí, barevností, použitým materiálem či způsobem 

manipulace s nimi. V Mostě ke třídění komunálního odpadu slouží tyto základní typy: 

 odpadkové koše 

 malé sběrné nádoby (popelnice) 

 střední kontejnery 

 velkokapacitní kontejnery 

 podzemní a polopodzemní kontejnery 

5.1.1. Odpadkové koše  

 Jedná se o nejmenší venkovní nádoby různého vzhledu, které se vyskytují po celém 

území města (v prostorách náměstí, ulic, škol, parků, sportovišť, koupališť, kulturních 

zařízení atd.). Mají objem cca 30 l a jsou určeny pro drobný směsný komunální odpad 

a jejich vyprazdňování se uskutečňuje každý den dle harmonogramu. Ke konci roku 2011 

jich bylo k dispozici 1 000 kusů. Výběr z většího množství typů těchto sběrných nádob je 

uveden na obrázku č. 6. 



Eva Horská: Ekonomické zhodnocení metod shromažďování odpadů  

na území města Mostu 

2012 31 

 

Obrázek č. 6 – Výběr dvou typů odpadkových košů používaných v Mostě [zdroj: autor] 

 

5.1.2. Malé sběrné nádoby 

 V oblastech rodinných domků občané používají na směsný komunální odpad 

plastové nádoby (popelnice) o objemu 120 nebo 240 l (obrázek č. 7). Mají šedou 

nebo černou barvu a je jich celkem 1365 ks (120 l – 850 ks, 240 l – 515 ks). Pro snadnou 

manipulaci jsou vybaveny kolečky. Svoz odpadu se provádí dle rozpisu tras, a to denně 

kromě neděle. Do jednotlivých lokalit se tak svozový prostředek dostane 1x v týdnu.  

 

 

Obrázek č. 7 – Malá sběrná nádoba na směsný komunální odpad v Mostě [zdroj: autor] 
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5.1.3. Střední kontejnery  

 Jedná se o sběrné plastové nádoby s vrchním výsypem o objemu 1 100 l (obrázek 

č. 8), které jsou barevně rozlišeny dle shromažďovaného odpadu. Mostečané mají 

k dispozici 266 ks modrých (na papír), 350 ks žlutých (na plast a nápojový karton) a 1 100 

kusů černých (na směsný komunální odpad).  

 Pro sběr použitého skla slouží 145 ks zelených sklolaminátových shromažďovacích 

prostředků se spodním výsypem (obrázek č. 9). Jejich objem je 1,1 m
3
. Mají čtvercový 

půdorys, který umožňuje maximální využití prostoru nádoby.  

 Kontejnery se vyprazdňují po čtyřech svozových trasách následovně:  

 žlutý kontejner – od pondělí do středy  

 modrý kontejner – od středy do soboty 

 zelený kontejner – v úterý a ve středu každý sudý týden 

 černý kontejner – každý druhý den 

 

Obrázek č. 8 – Střední kontejnery na směsný a tříděný komunální odpad v Mostě [zdroj: autor] 
 

5.1.4. Velkokapacitní kontejnery 

 Jedná se o shromažďovací prostředky o objemu 9 000 litrů (obrázek č. 9), které jsou 

velice vítané zejména v době velkých jarních úklidů v domácnostech. K dispozici je 16 ks 

těchto kontejnerů na objemný odpad, které jsou pravidelně přistavovány 1x týdně v měsíci 

na vybraná stanoviště, kterých je celkem 61.    
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Obrázek č. 9 – Velkokapacitní kontejner na objemný odpad v Mostě [zdroj: autor] 
 

5.1.5. Podzemní a polopodzemní kontejnery 

 V dnešní modernizované době představují tyto nádoby pro sběr směsného 

a tříděného komunálního odpadu elegantní řešení, a to nejen v centru města, 

ale i na sídlištích. Od klasických shromažďovacích prostředků se liší nejen svým 

vzhledem, ale i řadou výhod uvedených na konci této podkapitoly. Vedení města Mostu 

uskutečnilo osobní návštěvu a prohlídku podzemních a polopodzemních kontejnerů 

v Uničově, která uspíšila v rozhodování o jejich realizaci také v zájmovém území.   

 Na základě vyhlášení veřejné zakázky v roce 2009 se pro město stala dodavatelem 

pilotních podzemních kontejnerů společnost Komunální technika, s.r.o. (KTECH) Brandýs 

nad Labem, která má v České republice výhradní zastoupení na prodej těchto nádob 

od holandské společnosti Bammens. [30] Ještě v tomto roce došlo k vybudování prvního 

stanoviště podzemních kontejnerů v centru města (obrázek č. 10) zahrnujícího tři sběrné 

nádoby typu Exception o objemu 3 m
3
 na tříděný odpad (papír, plast, sklo).  

 

Obrázek č. 10 – Podzemní kontejnery na separaci využitelných odpadů v centru města Mostu [zdroj: autor] 
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 Podzemní kontejnery jsou vyrobeny z vysoce kvalitní žárově pozinkované oceli 

s životností minimálně 25 let. Zásobní objem nádoby je uložen pod zemí v betonové šachtě 

z nepropustného betonu. V nadzemní části jsou elegantní sloupy s otvory pro vhazování 

jednotlivých komodit separovaného odpadu. [30] Pochozí část tvoří dlažba, která velmi 

dobře dotváří celkový vzhled s okolním prostředím. 

 Při výběru dalších kontejnerů vedení města přihlíželo kromě finančních prostředků 

také na jejich jednotný ráz. Druhým a zároveň posledním dodavatelem 

těchto shromažďovacích prostředků se stala společnost REFLEX Zlín, spol. s r.o., 

která se zaměřuje na výrobu sklolaminátových produktů od roku 1993. Nabízí široký 

sortiment různých kontejnerů podle objemu, tvaru či typu vhozu. [39]  

 Z jejich produkce Most v současné době využívá polopodzemní kontejnery typu 

SEMI (obrázek č. 11) se spodním vyprazdňováním. Vybudováno a předáno k užívání je 

prozatím 16 stanovišť s těmito nádobami, které se nachází v okolní zástavbě bytových 

i rodinných domů. S jejich rozšířením se počítá i v roce 2012. Tyto sběrné prostředky 

s objemem 3 nebo 5 m
3
 na směsný komunální odpad (22 ks) jsou vyprazdňovány 

2x v týdnu, 3 m
3
 nádoby na tříděný papír a plast (celkem 24 ks) 1x za 14 dní a 3 m

3
 

kontejnery na separované sklo (11 ks) 1x za měsíc.   

 

 

Obrázek č. 11 – Polopodzemní kontejnery typu SEMI používané v Mostě [zdroj: autor] 

  

 Výstavba jednotlivých stanovišť je realizována dle předem zpracované projektové 

dokumentace na vybraných místech tak, aby nedocházelo k velkému zásahu do přírody 

nebo rušení parkovacích míst. Bere se také ohled na pozemky ve vlastnictví města 

a na výskyt inženýrských sítí pod zemí.  
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 Pro manipulaci s podzemními kontejnery je potřeba speciálního vozu (obrázek č. 12), 

který má na podvozku hydraulickou ruku, pomocí které dochází ke zvedání těchto nádob. 

[45] 

 

Obrázek č. 12 - Speciální vůz s hydraulickou rukou při manipulaci s podzemním kontejnerem [45] 

  

 Každý sběrný systém odpadů má své přednosti i nevýhody. A jaké jsou pozitivní 

a negativní stránky využívání podzemních a polopodzemních kontejnerů oproti klasickým 

shromažďovacím prostředkům na směsný a tříděný komunální odpad, je uvedeno 

v následujícím přehledu:   

Pozitivní stránky 

 minimalizace negativního vlivu na životní prostředí a lidské zdraví 

- kontejnery jsou uzavřené a odpad není roznášen po okolí při nepříznivých 

povětrnostních podmínkách 

- umístěním nádob v chladné zemi dochází k odstranění zápachu směsného 

komunálního odpadu  

 odolná konstrukce proti korozi a vandalismu 

- umožňuje větší životnost kontejnerů 

- větší pořádek v jejich okolí 

- zabraňuje manipulaci s nimi, což snižuje nebezpečí z hlediska překážení nádob 

na dopravních komunikacích     

 laminátový povrch nádob si zachovává barevnou stálost a lze ho snadno čistit 

i v případě nástřiků od sprejů 
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 velká variabilita provedení 

 snížení nákladů na nákup běžných nádob, které jsou méně odolné (často nelze uzavřít 

jejich víka a také mohou shořet vlivem úmyslného zapálení)   

 zlepšení estetického vzhledu – jsou vhodné do městských center i do sídlištní 

zástavby, poněvadž nenarušují charakter okolí    

 větší kapacita (3 nebo 5 m
3
) – nahradí 3 až 5 kusů středních kontejnerů  

 souprava podzemních kontejnerů zaujme menší prostor než kapacitně srovnatelná 

řada běžně používaných nádob   

 otvory kontejnerů zabraňují odkládání objemných odpadů 

 redukce četnosti svozu jednotlivých komodit 

 snížení dopravní a ekologické zátěže 

 menší náklady za provoz vozidla zajišťujícího přepravu odpadů 

 redukce počtu obsluh z hlediska snadné manipulace při vyprazdňování nádob - může 

provádět pouze jedna nebo dvě osoby  

 snížení nákladů za personální obsazení obsluhy svozového vozidla 

 téměř bezhlučný provoz speciálního vozu určeného pro manipulaci s kontejnery   

 na jejich vybudování lze využít finanční dotace z kolektivního systému EKO-KOM 

za sběr obalových složek papíru, plastu a skla 

Negativní stránky 

 podzemní kontejnery jsou dražší oproti klasickým nádobám na směsný a tříděný 

komunální odpad 

 vysoká pořizovací cena speciálního vozidla na svoz jednotlivých komodit 

 náklady za přípravu architektonických plánů  

 náklady na stavební práce, přeložky sítí či úpravu povrchů 

 obsah jednotlivých složek není v nádobách vidět, což znesnadňuje plánování četnosti 

jejich svozu   

 větší časová náročnost vyprazdňování kontejnerů speciálním vozem  
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 Z výše uvedeného je zřejmé, že podzemní a polopodzemní kontejnery mají 

oproti běžně používaným nádobám řadu předností, které umožňují nejen esteticky dotvářet 

městské prostředí, ale jsou také výhodnější z hygienického, kapacitního a provozně-

personálního hlediska.  

 Jejich zápornou stránkou je však vysoká pořizovací cena, která může některým 

obcím způsobovat značné problémy. Východiskem by mohla být lepší motivace vedení 

měst z hlediska zlepšení přístupu obyvatel k separaci využitelných komodit, za které může 

obec získat finanční odměnu podle množství obalových složek. Zda je toto řešení výhodné 

či ne, by měla tato práce zhodnotit právě na příkladu sběrného systému zavedeného 

v Mostě.       

 Přehled o vývoji počtu jednotlivých nádob na směsný a separovaný odpad za období 

2007-2011 je uveden v tabulkách č. 4 a 5. Je z nich zřejmé, že nákupem podzemních 

a polopodzemních kontejnerů došlo ke snížení zejména 120 l a 1100 l shromažďovacích 

prostředků na směsný komunální odpad, avšak počet nádob střední velikosti na papír, plast 

a sklo se téměř nezměnil, a to z důvodu vzrůstu zájmu o třídění těchto komodit.   

 

 

Tabulka č. 4 – Vývoj počtu nádob na směsný komunální odpad v Mostě v období 2007-2011[15] 
 

rok 
nádoby na směsný komunální odpad 

120 l 240 l 1100 l 3000 l 5000 l 

2007 813 427 1128 0 0 

2008 834 457 1127 0 0 

2009 849 489 1114 7 0 

2010 864 513 1132 16 3 

2011 850 515 1100 16 14 
 

 

Tabulka č. 5 – Vývoj počtu nádob na separovaný odpad v Mostě v období 2007-2011[15] 
 

rok 

nádoby na separovaný odpad 

1100 l 1100 l 1100 l 3000 l 3000 l 3000 l 

papír plast sklo papír plast sklo 

2007 250 349 145 0 0 0 

2008 252 351 145 0 0 0 

2009 255 352 143 3 3 2 

2010 263 354 143 10 10 9 

2011 266 350 145 16 16 15 
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5.2. Produkce odpadů 

Následující podkapitoly jsou zaměřené na vývoj produkce odpadů v zájmovém území 

včetně evidence a ohlašování. 

5.2.1. Evidence jednotlivých komodit 

 Podle § 39 zákona o odpadech, v platném znění je Statutární město Most povinno 

vést průběžnou evidenci o všech druzích komunálních odpadů, jejichž je původcem 

včetně způsobu nakládání s nimi. [61]  

 Přehled o celkové produkci komunálních odpadů města (bez školního sběru papíru 

a bez zařízení sběru a výkupu druhotných surovin) za posledních 10 let je uveden 

na obrázku č. 13, ze kterého je zřejmé, že největší množství odpadů za uvedené období 

vzniklo v roce 2003 a hodnoty za poslední tři roky jsou poměrně vyrovnané. 

Při uvažovaném počtu 67 063 občanů trvale hlášených v Mostě k 31.12.2011 připadá 

na 1 obyvatele cca 260 kg z celkové produkce odpadů v roce 2011.   
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Obrázek č. 13 – Celková produkce komunálních odpadů města Mostu v tunách 

 za období 2002 až 2011 [14] 
 

 Na celkovém množství se v jednotlivých letech nejvíce podílí odpad směsný, 

objemný, tříděný (papír, plast, sklo, kovy) a stavební.  
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 Procentuální podíl ostatních a nebezpečných složek na celkové odpady za stejné 

období je uveden v tabulce č. 6. Produkce materiálů neobsahujících škodlivé látky 

se pohybuje v průměru 99,91 % za rok. To je patrně způsobeno tím, že většina občanů 

vhazuje nebezpečné látky do nádob se směsným komunálním odpadem a pouze malá část 

lidí je odevzdává do sběrného dvora.  

 

Tabulka č. 6 – Procentuální podíl ostatních a nebezpečných složek z celkového množství  

                     komunálních odpadů města Mostu v období let 2002 až 2011 [14] 
 

 

 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ostatní 99,84 99,89 99,86 99,88 99,84 99,88 99,97 99,97 99,97 99,97 

nebezpečný 0,16 0,11 0,14 0,12 0,16 0,12 0,03 0,03 0,03 0,03 

 

 Významným hodnotícím kritériem v oblasti nakládání s odpady je množství 

využitelných komodit, které je závislé na uvědomělosti obyvatel města z hlediska 

jejich správného vytřídění. Podíl recyklovatelných a nerecyklovatelných složek z celkové 

produkce komunálních odpadů od roku 2002 do roku 2011 je na obrázku č. 14.  Je z něho 

patrné postupné zvýšení množství separovaných využitelných surovin, z nichž největší 

procento zaujímají papír, plast a sklo, a to v průměru 74 % z celkové produkce 

recyklovatelných odpadů za poslední 3 roky.     
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Obrázek č. 14 – Podíl recyklovatelných a nerecyklovatelných složek z celkové produkce 

komunálních odpadů v Mostě v tunách za období 2002 až 2011 [14] 
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 Přestože došlo v posledních letech ke snížení nerecyklovatelných materiálů, 

stále však zůstávají dominantní složkou celkového množství, z něhož je cca 75 % směsný 

komunální odpad. 

 Autorizovaná společnost EKO-KOM začátkem roku 2005 zpracovala pro Statutární 

město Most „Studii na vybudování optimálních stanovišť na odkládání směsného 

a vytříděného odpadu v zájmovém území“ z hlediska jejich dostupné vzdálenosti 

pro  občany. Realizací přijatých závěrů lze podle tabulky č. 7 identifikovat příznivý vliv 

zapojení města do integrovaného systému zpětného odběru obalů.   

 

Tabulka č. 7 – Produkce základních separovaných složek v tunách v období let 2002 až 2011 [14] 
 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

papír 102 132 320 318 320 581 698 601 679 548 

plast a nápojový 
karton 

71 133 159 154 171 279 292 262 331 495 

sklo barevné 64 59 76 94 160 189 293 175 155 172 

 

 V tabulce č. 7 do celkové produkce separovaného papíru není zahrnuto množství 

ze školního sběru a druhotných surovin ze zařízení sběru a výkupu. Porovnání obou 

možností pro tuto využitelnou komoditu je uvedeno na následujícím obrázku č. 15 

za poslední 4 roky.  

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500

2008

2009

2010

2011

tuny

včetně školního sběru a zařízení

sběru a výkupu druhotných surovin

bez školního sběru a zařízení sběru

a výkupu druhotných surovin

 

Obrázek č. 15 – Porovnání celkového množství papíru bez a včetně školního sběru a zařízení sběru  

 a výkupu druhotných surovin v tunách za období 2008 až 2011 [14] 
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 Z obrázku č. 15 je patrné, že výrazně převládá sběr papíru v rámci školních akcí 

nebo prostřednictvím zařízení sběru a výkupu druhotných surovin, oproti využívání 

separačních nádob ve městě.    

 Další neméně významnou materiálovou složkou komunálního odpadu jsou kovy, 

jejichž celková produkce za období 2008 až 2011 je uvedena na obrázku č. 16.     

 

 
 

 

 

Obrázek č. 16 – Celková produkce kovů v tunách za období 2008 až 2011 [14] 

 

5.2.2. Ohlašovací povinnost 

 Dle § 39, odst. 2 zákona o odpadech je Statutární město Most povinno, jako původce 

komunálních odpadů, je ohlašovat, a to v případě, že produkovalo nebo nakládalo s více 

než 100 kg nebezpečných nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za příslušný 

kalendářní rok. Hlášení o druzích, množstvích a způsobech nakládání s nimi se zasílá 

každoročně do 15. února následujícího roku podle přílohy č. 20 Vyhlášky č. 383/2001 Sb., 

v platném znění. [61, 47] 

 Od roku 2012 mají všichni původci a oprávněné osoby povinnost zasílat hlášení 

o produkci odpadů prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností 

(ISPOP) v elektronické podobě. Provoz tohoto systému byl zahájen 1.1.2010 a od této 

doby zajišťuje příjem všech hlášení v oblasti životního prostředí (tedy i o produkci 

odpadů) a jejich další distribuci dotčeným institucím veřejné správy. 
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5.3. Příjmy a výdaje města Mostu na odpadové hospodářství  

 Pro zhodnocení metod shromažďování komunálních složek v zájmovém území je 

v této podkapitole uveden ekonomický přehled snížení příjmů, současných příjmů a výdajů 

na odpadové hospodářství za léta 2009 až 2011. Toto období bylo účelově vybráno tak, 

aby se dalo provést finanční srovnání klasických přenosných a stacionárních sběrných 

nádob včetně dalších položek, které souvisí s nakládáním s odpady.   

5.3.1. Snížení příjmů 

 V následujícím přehledu jsou uvedeny dva typy poplatků, které do roku 2007 tvořily 

položky příjmů města, avšak v současné době nejsou uplatňovány:  

Poplatky od obyvatelů města 

 Zastupitelstvo města, jak už bylo uvedeno v kapitole 4, obecně závaznou vyhláškou 

zrušilo ke dni 30.6.2007 místní poplatek za provoz systému nakládání s odpady. Tím došlo 

k velkému snížení příjmů obce, která před touto změnou požadovala od každé fyzické 

osoby žijící v Mostě paušální částku 492 Kč za rok, což je 41 Kč za měsíc.   

 V tabulce č. 8 je uveden přehled odhadovaných snížení příjmů města od doby 

účinnosti tohoto dokumentu. Pro výpočet byly použity údaje z Českého statistického úřadu 

o počtu obyvatel ve městě za posledních 5 let a výše uvedená paušální částka pro roky 

2008 až 2011. Z důvodu toho, že obecní vyhláška začala platit až od 1.7.2007, byla 

pro výpočet za tento rok 2007 použita polovina z roční částky, tj. 246 Kč.   

 

Tabulka č. 8 – Přehled snížení příjmů města Mostu v Kč v období let 2007 až 2011 [23] 
 

počet obyvatel 2007 2008 2009 2010 2011 

k 1. lednu 67 691 67 543 67 438 67 518 67 466 

k 31. prosinci 67 543 67 438 67 518 67 466 67 063 

průměr 67 617 67 491 67 478 67 492 67 265 

snížení příjmů 16 633 782 33 205 326 33 199 176 33 206 064 33 094 134 

  

 Z tabulky č. 8 je zřejmé, že Statutární město Most přichází o značnou část finančních 

prostředků, které by rozhodně pomohly při řešení problematiky odpadového hospodářství 

v této obci. 
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Poplatek za skládkování odpadů 

 V říjnu 2007 byla z důvodu již nedostačující kapacity uzavřena Střimická skládka 

umístěná na katastrálním území Mostu. V návaznosti na její následnou rekultivaci bylo 

v prostoru tělesa skládky vybudováno zařízení k využití odpadů na povrchu terénu 

pro potřeby rekultivace. [29] Od té doby se na území města nevyskytuje žádná skládka, 

čímž Most přišel o značný příjem poplatků za ukládání odpadů. Jedná se tak o další snížení 

příjmů v jeho rozpočtu.  

 Dle zákona o odpadech se poplatek za jejich uložení skládá ze dvou částí: 

 základní, která je příjmem obce 

 rizikové za nebezpečný odpad, která je příjmem Státního fondu životního 

prostředí 

 Výše sazeb základní složky poplatku jsou stanoveny v příloze č. 6 zákona 

o odpadech. [61] Přehled těchto částek na období 2007-2008 a od roku 2009 je uveden 

v tabulce č. 9.   

 

Tabulka č. 9 – Přehled výše základní složky za ukládání odpadů na skládku v Kč  

v období let 2007-2008 a od roku 2009 [61] 
 

odpady 

2007-2008 
2009 

a následující léta 

Kč/t 

komunální 400 500 

nebezpečné 1400 1700 

 

 Z tabulky vyplývá, že městský rozpočet byl od listopadu 2007 do roku 2008 ochuzen 

o 400 Kč za každou tunu produkovaného komunálního odpadu a o 1 400 Kč za každou 

tunu nebezpečného odpadu. O roku 2009 se v prvním případě jedná o 500 Kč a ve druhém 

o 1 700 Kč.  

 Z hlediska toho, že největší část městské produkce odpadů tvoří směsný komunální 

odpad, což bylo již uvedeno v podkapitole 5.3, město tak přichází kromě poplatků 

od občanů o další značné finanční prostředky, které by mohly být účelně využity v rámci 

odpadového hospodářství. Například za rok 2011, kdy bylo produkováno 13 124 tun 

směsného komunálního odpadu, by se jednalo o částku více než 6,5 mil. Kč.   
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5.3.2. Příjmy 

 V následujícím přehledu jsou jednotlivě uvedeny současné příjmy. Ty jsou 

používány v plné výši pouze na aktivity týkající se odpadového hospodářství ve městě.  

Odměny poskytované společností EKO-KOM   

 Jak už bylo uvedeno v podkapitole 4.4.1, Most je zapojen do „systému EKO-KOM“ 

a s touto autorizovanou obalovou společností má uzavřenu „Smlouvu o zajištění zpětného 

odběru a využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny“. 

 Podpisem tohoto dokumentu se město kromě zajištění sběru a separace komunálních 

odpadů také zavázalo k zasílání čtvrtletních informací formou výkazu o celkovém 

množství vytříděných a využitelných komodit včetně obalové složky, a to vždy nejpozději 

do jednoho měsíce po ukončení kalendářního čtvrtletí. V případě pozdního zaslání 

se město vystavuje sankci. Tyto doklady musí být archivovány minimálně po dobu 4 let.  

 Na základě řádně a úplně vyplněného výkazu akciová společnost EKO-KOM 

pak poskytuje obci dle produkce separovaných komodit finanční odměnu, která je tvořena 

ze dvou částí: 

- platby za zajištění zpětného odběru a  

- částky za zajištění využití odpadů z obalů 

 

 Pro výpočet celkové finanční odměny slouží tato obecná rovnice:  

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

(základní odměna + bonusy) + garanční složka odměny

 

 Odměna za zpětný odběr je závislá na počtu trvale žijících obyvatel ve městě 

ve vykazovaném roce. Jedná se o paušální sazbu, která činí 2 Kč na jednoho obyvatele 

za příslušný rok. [26] 

 Odměna za zajištění využití odpadů z obalů je tvořena základní odměnou, 

motivačními bonusy a případně garanční složkou odměny. [26] 

 Pro výpočet základní odměny je důležité celkové množství vytříděných obalových 

odpadů a daná sazba pro jednotlivé komodity, jejíž výše závisí na: 
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- velikosti obce dle počtu obyvatel (rozlišeny do 2 000, 2 001 až 80 000 a nad 80 000      

 občanů)  

- výtěžnosti tříděného sběru komodit (papír, plast, nápojový karton, sklo) v kg/rok  

 na jednoho obyvatele (jsou stanoveny tři hladiny výtěžnosti) 

- způsobu zajištění sběrového systému  

- veřejná dostupná síť (nádobový sběr, pytlový sběr organizovaný obcí, sběrný dvůr 

s nepřetržitým provozem) 

- ostatní (sběrné dvory, mobilní sběr, aj.) [26] 

 Motivační částí odměny jsou bonusové složky, které umožňují reagovat na vývoj 

celého integrovaného systému nakládání s komunálními a obalovými odpady. Jedná se 

např. o bonus za veřejně dostupnou síť, za efektivitu využití sběrné sítě nebo bonus 

na zajištění odděleného sběru kovových odpadů či na vykazování prostřednictvím 

hromadného výkazu. Každý z těchto bonusů se pak počítá zvlášť, a to dle následující 

obecné rovnice:    

             
   bonusová složka = základní odměna x koeficient bonusové složky v % 
              

 

 Hodnota koeficientu bonusové složky je závislá buď na hustotě sběrné sítě, 

dvousložkovém sběru skla (bílého a barevného) anebo na sběru čtyř komodit (papíru, 

plastů, nápojových kartonů a skla). [26]  

 Garanční složku lze uplatňovat pouze v případě garančního režimu, který může být 

společností EKO-KOM, a.s. vyhlášen pro případ zajištění stabilizace nakládání 

s konkrétním druhem obalových odpadů na úrovni obce. [26] 

 Množství obalů obsažených v separovaném komunálním odpadu se vypočítává 

z celkového množství vytříděných odpadů na základě tzv. standardů, které jsou 

každoročně aktualizovány podle změn ve skladbě odpadů. [26] 

 Výše uvedený postup je použit na názorném příkladu výpočtu odměny pro Statutární 

město Most za 4. čtvrtletí 2011 uvedeném v tabulce č. 10, kdy pro sledované období byla 

použita skutečná výtěžnost 35,27 kg na obyvatele za rok. [11] 
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Tabulka č. 10 – Příklad výpočtu celkové finanční odměny pro město Most za třídění obalových odpadů 

za 4. čtvrtletí 2011 [11] 
 

Položka 
Množství  Částka    

tuny Kč   

  Nádobový a pytlový sběr         

  Papír    135,441 97 517,52   

  Plast    128,908 643 186,47   

  Sklo barevné   21,794 33 658,65   

  Nápojový karton - směs  0,03 31,20   

  Nádobový a pytlový sběr celkem   774 393,84   

  Ostatní způsoby sběru      

  Papír       305,938 36 712,56   

  Plast    3,291 16 420,45   

  Kovy       536,252 48 262,68   

  Ostatní způsoby sběru celkem   101 395,69   

  Bonusy             

  Odměna za zpětný odběr     33 759,00   

  Bonus za hustotu sběrné sítě   0,00   

  Bonus za dvousložkový sběr skla  0,00   

  Bonus za sběr 4 komodit   0,00   

  Bonus za akreditované svozové firmy  0,00   

  Bonus efektivity - Papír   0,00   

  Bonus efektivity - Plast   70 063,16   

  Bonus efektivity - Sklo     0,00   

  Bonusy celkem       103 822,16   

  CELKOVÁ ODMĚNA     979 611,69   

 

 

 Pro zjištění celkové odměny za poslední čtvrtletí roku 2011 je třeba provést 

následující výpočet: 

 celkové odměny za nádobový a pytlový sběr jednotlivých komodit 

 celkové odměny za ostatní způsoby sběru jednotlivých složek (sběrné dvory,  

 mobilní sběr a další způsoby sběru v rámci systému obce) 

 celkové bonusy    

 

Výpočet celkové odměny za nádobový a pytlový sběr 

Množství jednotlivých komodit za příslušné období: 

papír -  135,441 t     sklo barevné - 21,794 t 

plast -  128,908 t     nápojový karton sbíraný ve směsi – 0,03 t 
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 Sazby odměny za zajištění využití odpadů z obalů pro sídlo s 1 001 – 80 000 

obyvateli platné od 1.4.2011 (pro tento konkrétní příklad je výtěžnost 35,27 kg 

na obyvatele za rok, která je počítána jako součet hmotností vytříděných komodit – papír 

+ plast + sklo + nápojový karton z komunálního odpadu, do výtěžnosti nejsou započteny 

vytříděné kovové odpady) [11]: 

Výtěžnost sběru na 
obyvatele (kg/rok) 

platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

papír plasty sklo kovy 
nápojový karton 
samostatný sběr 

nápojový 
karton sběr 
ve směsi 

< 24 2 130 4 010 1 070 5 000 2 600 650 

24 - 35 2 520 4 810 1 320 5 300 3 100 850 

> 35 2 880 5 870 1 560 6 800 3 600 1 040 
 

Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky platné od 1.1.2011 [11]:

  

 

Název komodity 
Podíl obalové složky 

v hmotnostních procentech 

 papír 25 

 plasty 85 

 sklo bílé 99 

 sklo barevné 99 

 kovy 6 

 nápojový karton 100 

 

 

Vlastní výpočet celkové odměny za nádobový a pytlový sběr: 

 Množstevní podíly vykázaných komodit se vynásobí danými sazbami pro danou 

výtěžnost a se standardem pro jednotlivé složky. Tím nám vyjde výsledná částka 

pro nádobový a pytlový sběr. 

papír:      135,441 x 2 880 x 0,25 =    97 517,52 Kč 

plasty:    128,908 x 5 870 x 0,85 =  643 186,47 Kč 

sklo barevné:           21,794 x 1 560 x 0,99 =    33 658,65 Kč 

nápojový karton směs:           0,030 x 1 040 x 1,00 =           31,20 Kč 

_______________________________________________________________ 

Celková odměna za nádobový a pytlový sběr                      774 393,84 Kč   
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Výpočet celkové odměny za ostatní způsoby sběru 

Množství jednotlivých komodit za příslušné období: 

papír -  305,938 t 

plast -  3,291 t 

kovy - 536,252 t 

 Sazby odměny za zajištění využití odpadů z obalů pro sídlo s 1 001 – 80 000 

obyvateli platné od 1.4.2011 [11] (výtěžnost 35,27 kg na obyvatele za rok): 

 

Výtěžnost sběru na 
obyvatele (kg/rok) 

platba za zajištění využití  

(Kč/t obalových komunálních odpadů) 

papír plasty sklo kovy nápojový karton  

< 24 220 4 010 1 070 800 2 600 

24 - 35 320 4 810 1 320 1 000 3 100 

> 35 480 5 870 1 560 1 500 3 600 
 

Standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky platné od 1.1.2011[11]:  

 

Název komodity 
Podíl obalové složky 

v hmotnostních procentech 

 papír 25 

 plasty 85 

 sklo bílé 99 

 sklo barevné 99 

 kovy 6 

 nápojový karton 100 
 

 

Vlastní výpočet celkové odměny za ostatní způsoby sběru: 

Postup výpočtu je stejný jako u nádobového a pytlového sběru. Rozdíl je pouze u hodnoty 

sazeb odměn pro papír a kovy. 

papír:          305,938 x 480 x 0,25 =  36 712,56 Kč 

plasty:         3,291 x 5 870 x 0,85 =  16 420,45 Kč 

kovy:          536,252 x 1 500 x 0,06 =  48 262,68 Kč 

______________________________________________________________ 

Celková odměna za ostatní způsoby sběru                 101 395,69 Kč   
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Výpočet bonusu za zpětný odběr 

 Za zajištění zpětného odběru je stanovena paušální roční částka za každého obyvatele 

obce ve výši 2 Kč. Počet obyvatel města Mostu je stanoven dle údaje k 31.12. předchozího 

kalendářního roku zveřejněného Českým statistickým úřadem, tj. 67 518 občanů 

k 31.10.2010 [23]. 

Vlastní výpočet celkové odměny za zpětný odběr: 

  67 518 x 2 = 135 036 Kč za celý rok  135 036 : 4 = 33 759 Kč za čtvrtletí 

Odměna za zpětný odběr za 4. čtvrtletí 2011 je 33 759 Kč.  

 

 

 

Výpočet bonusu efektivity 

 Most získal v tomto období nárok na bonus efektivity využití sběrné sítě, který je dán 

poměrem mezi množstvím vytříděných odpadů a obslouženým objemem sběrových nádob 

(ukazuje na míru naplněnosti a využití nádob). Obec dosáhla dané hodnoty pouze u plastů, 

čímž byla celková základní složka odměny zvýšena o 70 063,15 Kč. K této částce se došlo 

pomocí stanoveného koeficientu podpory efektivity využití sběrné sítě, jehož hodnota je 

pro dané složky 0,08. Postup výpočtu je následně popsán. 

Množství jednotlivých komodit za příslušné období: 

papír -  135,441 t = 135 441 kg 

plast -  128,908 t = 128 908 kg 

sklo barevné - 21,794 t = 21 794 kg 

Počet a objemy vyvezených nádob jednotlivých komodit za příslušné období: 

papír: 4 560 ks po 1,1 m
3
 

plast: 3 792 ks po 1,1 m
3
 a 207 ks po 3 m

3
 

sklo barevné: 966 ks po 1,1 m
3
 a 43 ks po 3 m

3
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Koeficient podpory efektivity využití sběrné sítě platný od 1.10.2011 [11]:  

 

Komodita 

Měrná hmotnost 
odpadu v nádobě 

v kg/m
3
 Koeficient v % základní odměny 

min. max. 

papír 50 110 0,08 8 

plast 17 40 0,08 8 

sklo 115 360 0,08 8 
 

 

Vlastní výpočet měrné hmotnosti odpadu v nádobě v kg/m
3 

(zaokrouhleno): 

papír:   135 441 / (1,1 x 4 560) = 27 

plast:    128 908 / (1,1 x 3 792 + 3 x 207) = 27 

sklo barevné:            21 794 / (1,1 x 966 + 3 x 43) = 18 

 

Vlastní výpočet bonusu efektivity pro plastovou složku (základní odměna x koeficient 

bonusové složky): 

(774 393,84 + 101 395,69) x 0,08 = 70 063,16 Kč 

 

Celková odměna za bonusy:  33 759 + 70 063,16 = 103 822,16 Kč   

 

Výpočet celkové odměny za tříděný sběr obalových složek 

 Celková odměna, kterou společnost EKO-KOM stanovila městu na základě 

uvedených postupů za tříděný sběr obalových složek komunálních využitelných odpadů 

za 4. čtvrtletí 2011, je součtem celkové odměny za nádobový a pytlový sběr, celkové 

odměny za ostatní způsoby sběru a bonusu efektivity využití sběrné sítě.  

Vlastní výpočet celkové odměny za tříděný sběr obalových složek za 4. čtvrtletí 2011: 

774 393,84 + 101 395,69 + 33 759 + 70 063,16 = 979 611,69 Kč 

  

 

 Z důvodu rozsáhlosti výpočtů pro jednotlivá čtvrtletí jsou v tabulce č. 11 uvedeny 

pouze celkové částky, které město získalo v rámci kolektivního systému za období 2009 

až 2011. 
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Tabulka č. 11 – Přehled finančních odměn pro město Most za třídění obalových odpadů 

v období 2009 až 2011 [11] 
 

 

 
finanční odměna (v Kč) 

2009 2010 2011 

1. čtvrtletí 398 655,50 441 108,50 533 118,00 

2. čtvrtletí 427 332,50 724 744,50 812 056,00 

3. čtvrtletí 499 828,50 804 725,50 809 612,00 

4. čtvrtletí 831 454,50 741 053,00 979 611,50 

celkem 2 157 271,00 2 711 631,50 3 134 397,50 
 

 Výše odměn je závislá nejen na množství separovaných využitelných složek, 

ale také na řadě dalších faktorů (základní sazby za jednotlivé komodity, koeficienty 

pro bonusy, standardy složení komunálních odpadů a podílu obalové složky), které jsou 

společností EKO-KOM a.s. v průběhu jednotlivých let měněny.   
 

Odměny poskytované společností ASEKOL 

 Se společností ASEKOL s.r.o., která jako nezisková organizace zajišťuje celostátní 

systém zpětného odběru elektrozařízení (sběr, dopravu, recyklaci včetně financování), 

spolupracuje město Most od května 2007. Od této doby mohli občané vysloužilé spotřebiče 

odevzdávat pouze do sběrného dvora. Přelom nastal koncem roku 2011, kdy bylo touto 

organizací rozmístěno prvních 12 stacionárních kontejnerů v zájmovém území. 

Jejich vývoz probíhá 1x měsíčně. V tabulce č. 12 je uveden přehled finančních odměn, 

které město obdrželo od společnosti za nefunkční elektrozařízení, která byla předána pouze 

do sběrného dvora za hodnocené období 2009-2011. [12]     

 

Tabulka č. 12 – Přehled finančních odměn pro město Most od společnosti ASEKOL a.s.  

                         za sběr vysloužilých elektrozařízení v období 2009 až 2011 [12] 
 

 
finanční odměna (v Kč) 

2009 2010 2011 

1. čtvrtletí 4 362 5 574 8 008 

2. čtvrtletí 5 740 5 666 5 712 

3. čtvrtletí 4 962 5 580 8 817 

4. čtvrtletí 10 191 5 410 2 842 

celkem  25 255 22 230 25 379 
  

 Z tabulky č. 12 je patrné, že zavedením stacionárních kontejnerů ve městě koncem 

roku 2011, došlo k lepší dostupnosti k těmto sběrným nádobám a tím k výraznému snížení 

počtu elektrospotřebičů odevzdávaných do sběrného dvora. 
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Odměny poskytované společností ELEKTROWIN 

 Dalším provozovatelem kolektivního systému sběru vysloužilých elektrozařízení je 

nezisková společnost ELEKTROWIN a.s., se kterou město spolupracuje také od května 

2007. V tomto případě však dochází ke zpětnému odběru nefunkčních spotřebičů 

stále jen v rámci sběrného dvora. Čtvrtletní odměny od této společnosti za poslední 3 roky 

jsou uvedeny v tabulce č. 13. [12]   

 

Tabulka č. 13 – Přehled finančních odměn pro město Most od společnosti ELEKTROWIN a.s.  

                     za sběr vysloužilých elektrozařízení v období 2009 až 2011 [12] 

 

 
finanční odměna (v Kč) 

2009 2010 2011 

1. čtvrtletí 12 501 3 222 2 322 

2. čtvrtletí 9 567 9 293 11 805 

3. čtvrtletí 8 754 6 332 2 317 

4. čtvrtletí 5 601 975 15 211 

celkem  36 423 19 822 31 655 
 

Odměny poskytované od společnosti EKOLAMP 

 Prostřednictvím sběrné sítě kolektivního systému EKOLAMP se provádí v Mostě 

zpětný odběr vysloužilých osvětlovacích zařízení, která občané předávají do sběrného 

dvora. Smlouva s touto společností byla uzavřena v květnu 2007. Finanční odměny 

proplácené městu v pololetních intervalech jsou za období 2009-2011 uvedeny v tabulce 

č. 14. [12] 

 

Tabulka č. 14 – Přehled finančních odměn pro město Most od společnosti EKOLAMP s.r.o. 

                  za sběr vysloužilých osvětlovacích zařízení v období 2009 až 2011 [12] 
 

 
finanční odměna (v Kč) 

2009 2010 2011 

1. čtvrtletí 0 0 0 

2. čtvrtletí 650 1 126 370 

3. čtvrtletí 0 0 0 

4. čtvrtletí 6 048 4 568 2 520 

celkem  6 698 5 694 2 890 

 

 Za zpětný odběr použitého elektrozařízení předaného občany na sběrný dvůr získalo 

město od kolektivních systémů v roce 2009 celkem 68 376 Kč, v následujícím roce 

47 746 Kč a v roce 2011 částku 59 924 Kč. Tyto souhrnné údaje včetně celkových odměn 

za separaci využitelných obalů jsou použity pro celkové hodnocení v podkapitole 5.5. 
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5.3.3. Výdaje 

 V následujícím přehledu jsou uvedeny finanční výdaje města Mostu z oblasti sběru 

a svozu jednotlivých složek komunálních odpadů.   

Náklady za činnosti Technických služeb  

 Jak bylo uvedeno v kapitole 4.4.6., Technické služby města Mostu, a.s. zajišťují 

v současné době veškeré činnosti vyplývající ze smlouvy o nakládání s odpady v obci. 

Jedná se zejména o: 

 sběr, svoz a zajištění odstranění směsného komunálního odpadu 

 sběr, svoz a předání k využití separovaných komodit 

 zajištění služby velkokapacitních kontejnerů 

 provoz sběrného dvora pro možnost odložení dalších druhů  

 

 V tabulkách č. 15 až 17 jsou uvedeny platby města za výše uvedené služby za období 

2009 až 2011. Celkové roční ceny jsou závislé na počtu výsypů jednotlivých nádob, 

a to na základě smluvního vztahu s městem. [13] Proto jsou v těchto přehledech uvedeny 

pouze souhrnné výdaje za uvedené roky obsahující i další položky, které souvisí s náklady 

na personál (mzdy, pojištění) a provoz vozů (pohonné hmoty a další náklady související 

s jejich údržbou).   

 

Tabulka č. 15 – Přehled nákladů za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu  

                   v období 2009 až 2011 [13] 
 
 

rok 

náklady za svoz a odstranění směsného komunálního odpadu (Kč) 

odpadkové 
koše 

120 l 240 l 1100 l 3000 l 5000 l celkem 

2009 2 917 394 1 649 949 1 486 917 22 388 326 327 943 0 28 770 529 

2010 3 070 944 1 745 007 1 611 129 25 235 401 671 091 142 669 32 476 241 

2011 3 045 000 1 707 941 1 602 388 24 697 744 979 763 723 404 32 756 240 
 

Tabulka č. 16 – Přehled nákladů za svoz separovaných složek komunálního odpadu  

v období 2009 až 2011 [13] 
 

rok 

náklady za svoz separovaného odpadu (Kč) 

1100 l  1100 l  1100 l  3000 l  3000 l  3000 l  pytle 
celkem 

papír plast sklo papír plast sklo bioodpad 

2009 1 065 650 894 165 1 441 152 0 0 0 283 950 3 684 917 

2010 1 079 232 916 992 702 605 120 040 120 040 39 240 295 310 3 273 459 

2011 1 048 875 888 326 656 745 323 272 323 656 71 667 358 000 3 670 541 
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Tabulka č. 17 – Přehled nákladů za zajištění služby velkokapacitních kontejnerů  

                   a provoz sběrného dvora v období 2009 až 2011 [13] 

 

rok 
náklady (Kč) 

velkokapacitní kontejnery sběrný dvůr 

2009 4 462 020 1 264 596 

2010 4 771 784 3 791 369 

2011 4 651 478 3 608 667 
 

 

 V této práci jsou dále porovnávány finanční výdaje za zajištění nakládání s odpady, 

které byly občany města vytříděny do středních sběrných nádob a podzemních 

či polopodzemních kontejnerů v období 2009-2011. K hodnocení těchto metod 

shromažďování jednotlivých komodit jsou použity údaje z tabulek č. 18 až 21 a z kapitoly 

5.1, které zohledňují množství, objem a četnost vývozu těchto prostředků.  

Hodnocení shromažďování směsného komunálního odpadu 

 

Tabulka č. 18 – Přehled počtu nádob a náklady za svoz a odstranění 

          směsného komunálního odpadu v období 2009 až 2011  
 

rok 

sběrné nádoby na směsný komunální odpad 

1100 l 3000 l 5000 l 

počet náklady (Kč) počet náklady (Kč) počet náklady (Kč) 

2009 1114 22 388 326 7 327 943 0 0 

2010 1132 25 235 401 16 671 091 3 142 669 

2011 1100 24 697 744 16 979 763 14 723 404 
 

 

Vývoz sběrných nádob:  

1 100 l - každý druhý den, tj. cca 183 dní ročně 

3 000 l a 5 000 l - 2x v týdnu, tj. 104 dní ročně 

 Při uvažovaných počtech jednotlivých nádob a ročních nákladech na svoz 

a odstranění uvedené komodity lze určit náklady za jednotlivé typy kontejnerů 

pouze s přihlédnutím na další položky související s výdaji na tyto sběrné prostředky: 

nádoba o objemu 1 100 litrů  

rok 2009:  22 388 326 / (183 x 1 114) = 110 Kč  

rok 2010: 25 235 401 / (183 x 1 132) = 122 Kč    
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rok 2011: 24 697 744 / (183 x 1 100) = 123 Kč 

nádoba o objemu 3 000 litrů 

rok 2009:  327 943 / (104 x 7)   = 450 Kč  450 / 3 = 150 Kč za 1 m
3
 nádobu 

rok 2010: 671 091 / (104 x 16) = 403 Kč   403 / 3 = 134 Kč za 1 m
3
 nádobu  

rok 2011: 979 763 / (104 x 16) = 589 Kč 589 / 3 = 196 Kč za 1 m
3
 nádobu 

 

nádoba o objemu 5 000 litrů 

rok 2009:  0 Kč (nebyl proveden vývoz v daném roce) 

rok 2010: 142 699 / (104 x 3) =    457 Kč     457 / 5 =  91 Kč za 1 m
3
 nádobu  

rok 2011: 723 404 / (104 x 14) =  497 Kč           497 / 5 =   99 Kč za 1 m
3
 nádobu

  

 Z uvedených výpočtů je zřejmé, že veškeré náklady na jeden podzemní 

nebo polopodzemní kontejner na směsný komunální odpad jsou v porovnání s 1,1 m
3
 

sběrnou nádobou v případě 3 m
3
 v průměru o 40 Kč vyšší, avšak u nádob s objemem 5 m

3 

naopak o cca 30 Kč nižší.  

 

Hodnocení shromažďování separovaného papíru 

 

 

Tabulka č. 19 – Přehled počtu nádob a náklady za svoz tříděného papíru 

 v období 2009 až 2011  
 

rok 

sběrné nádoby na tříděný papír 

1100 l 3000 l 

počet náklady (Kč) počet náklady (Kč) 

2009 255 1 065 650 3 0 

2010 263 1 079 232 10 120 040 

2011 266 1 048 875 16 323 272 

  

Vývoz sběrných nádob:  

1 100 l – 1x v týdnu, tj. 52 dní ročně 

3 000 l – 1x za 14 dní, tj. 26 dní ročně 

Výdaje:  

nádoba o objemu 1 100 litrů  
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rok 2009:  1 065 650 / (52 x 255) = 80 Kč 

rok 2010: 1 079 232 / (52 x 263) = 79 Kč   

rok 2011: 1 048 875 / (52 x 266) = 76 Kč   

nádoba o objemu 3 000 litrů 

rok 2009:  0 Kč  (nebyl proveden vývoz v daném roce) 

rok 2010: 120 040 / (26 x 10)   =  462 Kč   462 / 3 = 154 Kč za 1 m
3
 nádobu  

rok 2011: 323 272 / (26 x 16)   =  777 Kč        777 / 3 = 259 Kč za 1 m
3
 nádobu 

 Porovnáním nádob je patrné, že náklady na polopodzemní kontejnery jsou 2x až 3x 

vyšší než výdaje na klasické shromažďovací prostředky o objemu 1,1 m
3
. 

 

Hodnocení shromažďování separovaného plastu 

 

Tabulka č. 20 – Přehled počtu nádob a náklady za svoz tříděného plastu 

 v období 2009 až 2011 
 

rok 

sběrné nádoby na tříděný plast 

1100 l 3000 l 

počet náklady (Kč) počet náklady (Kč) 

2009 352 894 165 3 0 

2010 354 916 992 10 120 040 

2011 350 888 326 16 323 656 
 

 

Vývoz sběrných nádob:  

1 100 l – 1x v týdnu, tj. 52 dní ročně 

3 000 l – 1x za 14 dní, tj. 26 dní ročně 

Výdaje:  

nádoba o objemu 1 100 litrů  

rok 2009:  894 165 / (52 x 352) =  49 Kč 

rok 2010: 916 992 / (52 x 354) =  50 Kč   

rok 2011: 888 326 / (52 x 350) =  49 Kč   

nádoba o objemu 3 000 litrů 



Eva Horská: Ekonomické zhodnocení metod shromažďování odpadů  

na území města Mostu 

2012 57 

rok 2009:  0 Kč  (nebyl proveden vývoz v daném roce) 

rok 2010: 120 040 / (26 x 10) =    462 Kč      462 / 3 = 154 Kč za 1 m
3
 nádobu  

rok 2011: 323 656 / (26 x 16) =    778 Kč    778 / 3 = 259 Kč za 1 m
3
 nádobu 

 Z uvedeného výpočtu je patrné tří až pěti násobné zvýšení nákladů na podzemní 

kontejnery na tříděný plast oproti běžným mobilním nádobám na sběr stejné komodity.    

 

Hodnocení shromažďování separovaného skla 

  

Tabulka č. 21 – Přehled počtu nádob a náklady za svoz tříděného skla 

 v období 2009 až 2011 
 

rok 

sběrné nádoby na tříděné sklo 

1100 l 3000 l 

Počet náklady (Kč) počet náklady (Kč) 

2009 143 1 441 152 2 0 

2010 143 702 605 9 39 240 

2011 145 656 745 15 71 667 
 

Vývoz sběrných nádob:  

1 100 l – 1x za 14 dní, tj. 26 dní ročně 

3 000 l – 1x za měsíc, tj. 12 dní ročně 

Výdaje:  

nádoba o objemu 1 100 litrů  

rok 2009:  1 441 152 / (26 x 143) = 388 Kč 

rok 2010:    702 605 / (26 x 143) = 189 Kč   

rok 2011:    656 745 / (26 x 145) = 174 Kč   

nádoba o objemu 3 000 litrů 

rok 2009: 0 Kč (nebyl proveden vývoz v daném roce) 

rok 2010: 39 240 / (12 x 9)   = 363 Kč        363 / 3 = 121 Kč za 1 m
3
 nádobu  

rok 2011: 71 667 / (12 x 15)  = 398 Kč    398 / 3 = 132 Kč za 1 m
3
 nádobu 

  

 Porovnáním obou typů sběrných nádob je zřejmé, že náklady na podzemní 

a polopodzemní kontejnery jsou cca o 50 až 250 Kč nižší.    
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Náklady za vybudování podzemních a polopodzemních kontejnerů  

 Instalace pilotního stanoviště podzemních kontejnerů na tříděný odpad byla zahájena 

v dubnu roku 2009 v centru města u hlavní magistrátní budovy (uvedeno již v podkapitole 

5.1.5. včetně obrázku č. 10). Postupně byly na strategických místech obce umisťovány 

další tyto sběrné nádoby, jejichž počet bude ještě narůstat. 

 Finanční prostředky na vybudování těchto shromažďovacích prostředků se skládají 

ze dvou částí: 

 dodávky kontejnerů 

 vlastní realizace stanoviště (je prováděna na základě předem zpracované  

  projektové dokumentace a vyhlášené veřejné zakázky)    
 

 Finanční náklady za dodání nádob a realizaci jednotlivých roků za období 2009 

až 2011 jsou uvedeny v následující tabulce č. 22 [15]:  

 

Tabulka č. 22 – Přehled nákladů za dodání podzemních a polopodzemních kontejnerů  

           a za realizaci stanovišť v Mostě v období 2009 až 2011 [15] 

 

rok 

podzemní a polopodzemní kontejnery 

počet 
stanovišť 

náklady za dodání 
nádob (Kč) 

náklady za realizaci 
stanovišť (Kč) 

celkové náklady (Kč) 

2009 4 1 170 000 940 000 2 110 000 

2010 8 2 300 000 960 000 3 260 000 

2011 6 1 710 000 644 000 2 354 000 
 

 Vybudování jednoho sběrného místa se 4 nádobami (1 na směsný komunální odpad 

a 3 na separované komodity – papír, plasty, sklo) vyjde přibližně na částku 100 až 150 

tisíc Kč. V případě, že je nutné před realizací stanoviště provést přeložku veřejného 

osvětlení, náklady pak vzrostou cca o 50 tisíc Kč. Pokud se objeví jiné překážky, které je 

potřeba řešit či odstranit, finanční prostředky se opět zvyšují. [15] 

 Jednotlivá stanoviště se však mohou lišit počtem jednotlivých kontejnerů, 

a to zejména dle lokalit (hustoty osídlení). Na základě problémů, které se zpočátku 

vyskytly v některých částech Mostu z hlediska průjezdnosti jednosměrných či úzkých ulic, 

vedení města přehodnotilo schválený návrh umístění dalších nádob. Vytipovalo nová místa 

tak, aby zde nedocházelo k blokování průjezdu a ohrožení bezpečnosti a byla zde možnost 

použití objízdné trasy. Důležitým aspektem při výběru je také optimální docházková 
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vzdálenost pro občany a umístění kontejnerů tak, aby nesnižovaly počet parkovacích míst 

pro osobní automobily.  

 Město Most na realizaci těchto sběrných míst používá pouze odměn získaných 

od společnosti EKO-KOM, a.s. za zpětný odběr obalů a jejich využití (recyklaci). 

Ze srovnání těchto finančních odměn (tabulka č. 23) a celkových nákladů na vybudování 

podzemních a polopodzemních kontejnerů (tabulka č. 22) je zřejmé, že obec nemusí 

tyto činnosti dotovat z vlastního rozpočtu (konkrétní výpočet uveden pod tabulkou č. 23). 

Vedení města proto chce pokračovat v tomto způsobu ukládání odpadu pod zem i v roce 

2012 podle přírůstků finančních prostředků od obalové společnosti.   

   

Tabulka č. 23 – Přehled ročních odměn od společnosti EKO-KOM za zpětný odběr obalů 

v období 2008 až 2011  
 

finanční odměna za separovaný odpad (v Kč) 

2009 2010 2011 

2 157 271,00 2 711 631,50 3 134 397,50 

 

Srovnání celkových nákladů na vybudování podzemních kontejnerů a odměn 

od společnosti EKO-KOM: 

Nákup polopodzemních kontejnerů v období 2009 až 2011:  

1 170 000 + 2 300 000 + 1 710 000 =  5 180 000 Kč 

Realizace stanovišť polopodzemních kontejnerů v období 2009 až 2011:  

940 000 + 960 000 + 644 000         =  2 544 000 Kč 

______________________________________________________________ 

Celkem     7 724 000 Kč      

 

Finanční odměna za separovaný odpad v období 2009 až 2011: 

2 157 271 + 2 711 631,50 + 3 134 397,50 = 8 003 300 Kč 

 

Rozdíl:                     8 003 300 – 7 724 000 = 279 300 Kč 

 Z výše uvedeného výpočtu je patrné, že finanční odměna za tříděný odpad je 

dostačující pro realizaci podzemních kontejnerů. Zůstatková částka 279 300 Kč bude 

využita při budování dalších sběrných nádob v roce 2012.  
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5.3.4. Celková bilance příjmů a výdajů 
 

V následující tabulce č. 24 je uvedena celková bilance příjmů a výdajů Statutárního 

města Mostu, na základě které je provedeno závěrečné zhodnocení systému nakládání 

s odpady v zájmovém území. 

Tabulka č. 24 – Celková bilance příjmů a výdajů v období 2009 až 2011  
 

  

 
2009 2010 2011 

 

Výdaje Kč 

 svoz směsného komunálního odpadu 28 770 529 32 476 241 32 756 240 

    - z toho odpadkové koše 2 917 394 3 070 944 3 045 000 

    - z toho nádoby 120 a 240 l 3 136 866 3 356 136 3 310 329 

    - z toho nádoby o objemu 1100 l 22 388 326 25 235 401 24 697 744 

    - z toho nádoby o objemu 3000 l 327 943 671 091 979 763 

    - z toho nádoby o objemu 5000 l 0 142 669 723 404 

 svoz separovaného odpadu 3 684 917 3 273 459 3 670 541 

    - z toho nádoby o objemu 1100 l 3 400 967 2 698 829 2 593 946 

    - z toho nádoby o objemu 3000 l 0 279 320 718 595 

    - z toho pytlový sběr 283 950 295 310 358 000 

 svoz objemného odpadu 4 462 020 4 771 784 4 651 478 

 provoz sběrného dvora 1 264 596 3 791 369 3 608 667 

 celkové výdaje 38 182 062 44 312 853 44 686 926 

Příjmy Kč 

 EKO-KOM 2 157 271 2 711 632 3 134 398 

 ASEKOL 25 255 22 230 25 379 

 ELEKTROWIN 36 423 19 822 31 655 

 EKOLAMP 6 698 5 694 2 890 

 celkové příjmy 2 225 647 2 759 378 3 194 322 

 odpuštění poplatků od občanů 33 199 176 33 206 064 33 094 134 
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6. ZÁVĚR  

 Statutární město Most jako původce komunálních odpadů má zákonnou povinnost 

zajišťovat jejich sběr a separaci za účelem získání druhotných surovin jako náhrady 

za primární zdroje. Avšak i tato obec, jako řada jiných, se potýká s problémem nepořádku 

kolem sběrných nádob. Řešením se stala postupná výměna běžně používaných mobilních 

nádob za podzemní a polopodzemní kontejnery, které by měly přispět k modernizaci 

a ke kultivaci prostředí.    

 Jaké jsou přednosti či negativní stránky nově vybudovaných shromažďdovacích 

prostředků a zejména, zda jsou nebo nejsou z finančního hlediska výhodné, bylo hlavním 

cílem této diplomové práce. 

 Ekonomické zhodnocení nakládání s komunálními odpady vychází z celkové bilance 

příjmů a výdajů obce. Náklady na svoz jednotlivých komodit v zájmovém území 

vypovídají o jejich vzrůstu v roce 2010 a 2011 v porovnání s rokem 2009, a to o více 

jak 6 milionů korun. Je to způsobeno zejména vyššími finančními výdaji za provoz 

sběrného dvora a za vývoz směsného komunálního odpadu. Hlavním důvodem byla 

nedostačující kapacita sběrných nádob, které byly v posledních dvou letech zakoupeny 

a doplněny na příslušná místa ve městě. Vliv na zvýšení celkových nákladů měly také 

rostoucí ceny pohonných hmot, které v případě častějšího vývozu (obden) směsného 

komunálního odpadu nejsou zanedbatelné.   

 Pozitivní stránkou jsou odměny poskytované městu, zapojeného do kolektivních 

systémů sběru obalových složek a zpětného odběru elektrozařízení, které ročně představují 

cca 3 miliony korun. Ty však byly a v následných letech ještě budou použity na nákup 

a vybudování stanovišť dalších polopodzemních kontejnerů, a to zejména v místech 

s větší hustotou osídlení. Finanční příspěvek je dostačující na to, aby obec nemusela 

realizaci těchto sběrných nádob dotovat z vlastního rozpočtu, ale nepokryje už náklady 

na vývoz jednotlivých komodit ani na odstranění směsného komunálního odpadu.    

 Vedení města je neobyčejně vstřícné vůči občanům, kteří nemusí od druhé poloviny 

roku 2007 hradit poplatky za nakládání s odpady. Pokud bychom však do příjmové 

položky zahrnuli i tyto platby, získala by obec finanční částku ve výši více jak 30 milionů 

korun, které by v roce 2009 pokryly 87 % celkových výdajů na svoz a likvidaci odpadů, 

avšak v roce 2010 a 2011 pouze 75 %.  
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 Ekonomické porovnání mobilních a stacionárních nádob na sběr a svoz jednotlivých 

komodit vychází z výpočtu jednotlivých nákladových i příjmových položek na základě 

kterých lze konstatovat, že použití polopodzemních kontejnerů je výhodnější pouze u typů 

s objemem 5 m
3
 pro směsný komunální odpad a 3 m

3
 pro separované sklo. Důvodem je 

v prvním případě větší kapacita nádoby, čímž se snižuje frekvence vývozu odpadů 

a v druhém případě polopodzemní kontejner na tříděné sklo se tak rychle nenaplní, 

což umožňuje jeho svoz pouze jedenkrát měsíčně. 

 V ostatních případech vyšly náklady vyšší oproti sběrným nádobám o objemu 

1,1 m
3
, a to zejména u 3 m

3 
kontejneru na papír a na plasty, a to v průměru až trojnásobně. 

Je to zřejmě dáno zvýšeným zájmem občanů o separaci těchto složek a tím i zvýšeným 

počtem svozů, než je předpokládáno a zajišťováno dle harmonogramu Technických služeb 

města Mostu. 

 Srovnáním těchto metod shromažďování odpadů je patrné, že pokud město uvažuje 

o dalším rozšíření stanovišť kontejnerů ukládaných pod zem, bylo by výhodnější 

nakupovat a instalovat nádoby s objemem 5 m
3
, aby se ještě více snížila četnost jejich 

svozu a tím i jeho výdaje na nakládání s komunálním odpadem.  

 Vedení města přistoupilo k vybudování podzemních a polopodzemních nádob 

zejména z důvodu udržování většího pořádku v obci a v této oblasti ještě sbírá zkušenosti. 

Přesto však už je patrné, že jejich použití ve městě potvrzuje přednosti, 

které tyto shromažďovací prostředky řadí mezi moderní, estetické a hygienické způsoby 

sběru komunálních odpadů.   
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[43] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, 

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech. Softwarový 

produkt CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  

[44] Směrnice Evropské rady č. 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů. 

Softwarový produkt CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  

[45] Speciální vůz s hydraulickou rukou pro manipulaci s podzemním kontejnerem 

společnosti Technické služby města Mostu. Dostupné na www: 

http://www.tsmost.cz/sluzby/odpady 

[46] Vyhláška č. 376/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí a Ministerstva 

zdravotnictví ze dne 17. října 2001 o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů. 
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consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  
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[56] Vyhláška č. 341/2008 Sb. ze dne 26. srpna 2008 o podrobnostech nakládání 

s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., 
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z autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících 

zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků 

vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky). Softwarový produkt 

CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  
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[58] Vyhláška č. 170/2010 Sb. ze dne 21. května 2010 o bateriích a akumulátorech 

a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 

pozdějších předpisů. Softwarový produkt CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., 

copyright 1997-2012  

[59] Zákon č. 200/1990 Sb. České národní rady ze dne 17. května 1990 o přestupcích. 

Softwarový produkt CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  
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č. 7/2005 Sb., č. 444/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 230/2006 Sb., 

č. 314/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 25/2008 Sb., č. 34/2008 Sb., č. 383/2008 Sb., 

č. 9/2009 Sb., č. 157/2009 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., 
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spol. s r.o., copyright 1997-2012  
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copyright 1997-2012  

[63] Zákon č. 154/2010 Sb. ze dne 21. dubna 2010, kterým se mění zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Softwarový produkt CODEXIS, Atlas consulting spol. s r.o., copyright 1997-2012  
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