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Anotace 

Diplomová práce se zabývá analýzou odpadového hospodářství a komplexním 

řešením nákladů na jednotlivé druhy odpadů, jejich využíváním a odstraňováním, tříděním 

a vlivem na životní prostředí v obci Hrušovany u Chomutova. Teoretická část práce 

obsahuje popis právní úpravy, kterou se reguluje oblast odpadového hospodářství, definice 

základních pojmů, popis jednotlivých druhů odpadů. Praktická část práce se věnuje 

skutečné produkci odpadů, ekonomickým nákladům na sběr a jejich třídění. V rámci 

analýzy je mým cílem vyhodnotit také výdaje za tříděný odpad vynaložené v konkrétní 

obci a prostřednictvím marketingového výzkumu zmapovat a objasnit důležité skutečnosti 

pro zjištění spokojenosti občanů se tříděním odpadů v obci Hrušovany. 

 

Klíčová slova: životní prostředí, odpad, odpadové hospodářství, recyklace, náklady 

na odpady 

 

Summary 

The thesis is focused on analysis of waste system and comprehensive cost solutions 

of individual waste types, theirs using and liquidation, sorting and affecting of enviroment 

in Hrušovany by Chomutov. The theoretical part  describes the legislativ that is used for 

regulation of waste economy area, also explains the definitions of basic terms and 

describes various types of waste. The practical part is devoted to real production of waste 

and economical costs for collection and sorting. As a part of the analysis is also as my aim 

to evaluate the cost of waste sorting that were used just in particular community and 

through marketing research map and clarify relevant facts to determine residents 

satisfaction with the waste sorting in Hrušovany. 
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1. Úvod, cíl práce 

Evoluční vývoj naší společnosti, vědy a techniky se v současném životě projevuje 

neustále se zvyšující produkcí odpadů, která je důsledkem každodenní lidské činnosti. 

Problematika odpadů patří v současné době mezi nejvýznamnější řešené problémy 

dnešní společnosti. S překotným průmyslovým i technickým rozvojem a vzrůstajícími 

potřebami současné moderní společnosti vzrůstá i množství produkce komunálních, 

průmyslových, toxických, radioaktivních a dalších druhů odpadů. Znečištění se dostává 

do půdy, vody i ovzduší a přináší s sebou degradaci a změny v základních složkách 

životního prostředí, vede k narušování ekosystémů a jeho následnému negativnímu 

vlivu na člověka a ovlivňuje tak životní podmínky na celé Zemi. 

Veškerá výrobní i nevýrobní činnost dnešní společnosti je doprovázena vznikem 

odpadů, z nichž velká část má vlastnosti odpadů nebezpečných. Otázka jejich odstranění 

a racionálního využití představuje dnes proto prvořadý úkol z hlediska ochrany 

životního prostředí i z hlediska ekonomického.1) 

K největším znečišťovatelům životního prostředí v České republice je řazena 

vysoká produkce odpadů průmyslovými podniky i domácnostmi, nízká úroveň jejich 

recyklace a využívání odpadů jako druhotné suroviny. Kvalita životního prostředí se 

proto čím dál více řadí mezi prvořadé záležitosti.  

Odpadové hospodářství je poměrně nový obor vzniklý v souvislosti s odpady a 

činnostmi s nimi souvisejícími. Je chápáno jako činnost zaměřená na předcházení 

vzniku odpadů, na nakládání s odpady, na následnou péči o místo, kde jsou odpady 

trvale uloženy a na kontrolu této činnosti. Dnešní moderní odpadové hospodářství 

bezprostředně souvisí s ochranou životního prostředí, proto základní filozofie nakládání 

s odpady spočívá v odpovědnosti vůči zatěžování a poškozování životního prostředí.2) 

Legislativní úprava je základní podmínkou pro činnosti vykonávané v oblasti 

odpadového hospodářství. V České republice nebyla do roku 1991 problematika 

odpadového hospodářství nijak upravena ani kontrolována. Až v tomto roce vznikl 

první zákon o odpadech, zákon č. 238/1991 Sb., který dal této závažné a u nás dříve 

opomíjené problematice závazný právní podklad. V dalších letech byly přijaty další 

zákony o odpadech, z nichž teprve zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 

                                                 
1) KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s.   ISBN 978 - 
80 - 86832 - 34 - 0. 
2) SOUKOPOVÁ, J.; et al. Ekonomika životního prostředí [online]. Brno :Ekonomicko-správní fakulta 
Masarykovy univerzity, 2009 [cit. 2011 - 08 - 01]. 
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některých dalších zákonů v platném znění je již plně kompatibilní s odpovídající právní 

úpravou Evropské unie. 

Stávající legislativa v oblasti odpadového hospodářství klade důraz na 

minimalizaci odpadů a jejich využívání. Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své 

působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a 

nebezpečné vlastnosti. 

Cílem diplomové práce je vytvoření a poskytnutí uceleného přehledu řešení 

problematiky při nakládání s odpady jak z pohledu legislativního, tak i praktické 

realizace odpadového hospodářství v obci Hrušovany u Chomutova. 

Dalším cílem praktické části diplomové práce je zmapování a objasnění 

důležitých skutečností pro zjištění spokojenosti občanů se tříděním odpadů v obci 

Hrušovany prostřednictvím marketingového výzkumu. 
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2. Základní charakteristika, druhy odpadů, produkce a 

způsob nakládání s odpady 

Odpady představují nejčastější a nejsledovanější „vedlejší produkt“ lidské 

společnosti. Zejména komunální odpady a kaly z čistíren odpadních vod jsou 

produktem prakticky všech obyvatel. Většina z nás se však denně setkává i s produkcí 

odpadů průmyslových, stavebních, biologicky rozložitelných, nebezpečných a řady 

dalších. Kvůli svým specifickým vlastnostem a různému riziku ohrožení našeho 

životního prostředí vyžaduje každý tok odpadů specifické nakládání. Základní pravidla 

pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem o odpadech a jeho prováděcími 

právními předpisy. Cíle pro různé způsoby nakládání s odpady a optimální způsoby pro 

jejich dosažení jsou stanoveny Plánem odpadového hospodářství České republiky na 

rok 2003 - 2013, který byl v souladu se zákonem o odpadech vydán formou nařízení 

vlády. Jeho plnění je každoročně vyhodnocováno prostřednictvím Hodnotící zprávy, 

která je zveřejňována na stránkách Ministerstva životního prostředí. S Plánem 

odpadového hospodářství ČR musí být v souladu také plány odpadového hospodářství 

krajů a plány odpadového hospodářství původců odpadů v celé ČR. 

Aby bylo umožněno plány v odpadovém hospodářství odpovědně vyhodnocovat a 

aby byly získány podklady pro správní a kontrolní činnost, je v odpadovém 

hospodářství vedena evidence, umožňující v souladu s evropskými předpisy získat 

podrobné informace o produkci a nakládání s odpady. Získané informace jsou 

důležitým podkladem pro další plánování v oblasti odpadového hospodářství, 

legislativní činnost i pro poradní orgány ministerstva, mezi které patří např. Rada pro 

odpadové hospodářství ČR, složená z předních odborníků všech resortů státní i nestátní 

správy, krajů, vysokých škol i profesních asociací a vyjadřuje se k důležitým oblastem 

odpadového hospodářství. Oblast nakládání s odpady zahrnuje také přeshraniční 

přepravu odpadů z ČR a do ČR či přes její hranice. Přeshraniční přeprava je upravena 

právními předpisy EU a je povolována v rámci správního řízení tak, aby byly 

minimalizovány její rizika a dopady na životní prostředí.3) 

2.1. Základní charakteristika odpadů 

Co to jsou vlastně odpady? Jak je definovat? Definice odpadu patří 

k nejsložitějším problémům legislativy. Odpady můžeme obecně charakterizovat jako 
                                                 
3)  http://www.mzp.cz/cz/odpady_podrubrika [cit.2011-09-11]. 



Bc. Josef Mráz: Odpadové hospodářství a třídění odpadů v malé obci 

2012 4 

 

vedlejší produkty lidské společnosti vznikající jakoukoli výrobní i nevýrobní činností. 

Základní problém spočívá v tom, že společnost je neumí využít. Podle původu má část 

těchto odpadů vlastnosti, pro které je charakterizujeme jako nebezpečné.  

Basilejská úmluva z roku 1989 o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes 

hranice států a jejich odstraňování definuje odpady jako „látky nebo předměty, které 

jsou odstraněny nebo které je zamýšleno odstranit, nebo se požaduje jejich odstranění 

podle ustanovení národních zákonů“.4) Náš zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. definuje 

odpad jako „věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a 

přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu. Okruh 

věcí, které se za dále stanovených podmínek považují za odpad, je uveden v příloze č. 1 

uvedeného zákona“. 

2.2. Druhy odpadů 

Aby se „odpad“ dle definice mohl vztahovat na zákon o odpadech č.185/2001 Sb., 

musí splňovat dvě podmínky:  

• musí zde být jednak úmysl osoby se ho zbavit; 

• musí být uveden v příloze 1 tohoto zákona.  

Této definici řada odpadů neodpovídá, např. obsah septiků, zčásti i komunální 

odpad a odpady z živočišné a zemědělské produkce.  

Podle vlivu na životní prostředí jsou odpady členěny na nebezpečné a 

komunální. Nebezpečný odpad je odpad, který má jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.5) 

Odpady vznikají ve všech oblastech lidské činnosti. Produkce tuhých odpadů s 

rostoucí prosperitou a industrializací společnosti stále stoupá. Zvyšuje se těžba surovin, 

dobývá se stále z větších hloubek, roste stavební činnost, průmyslová činnost i kultura 

bydlení. Bez surovin nemůže naše civilizace existovat. Dříve nebo později se jejich 

zbytky dostanou do odpadu. Část odpadu je možno recyklovat, zbytek se však musí 

jinými způsoby využít nebo odstranit. To se týká zejména nebezpečného odpadu, který 

se jinak objeví znovu v životním prostředí jako škodliviny působící poruchy našeho 

ekosystému a zatěžující naše životní prostředí.  

Každoročně vzniká asi 8 milionů tun popílku, 100 tisíc tun odpadového oleje a ne 

                                                 
4) Basilejská Úmluva o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich 
   odstraňování. UNEP/IG.80/3,březen l989 
5) Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Analytika odpadů 2002, doc. Ing. Josef Janků ,CSc 
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zcela přesně známé množství kyselin, louhů a zbytků z petrochemických a 

anorganických procesů. Také 34 kg nebezpečného odpadu na osobu a rok není 

zanedbatelné. Produkce podnikových odpadů v ČR byla podle Českého statistického 

úřadu v letech 2002 - 2008 v průměru 1 400 kg na osobu a rok a množství komunálního 

odpadu v těchto letech činilo 270 kg na osobu a rok.6) 

2.2.1.  Odpady z výrobní činnosti 

Průmyslové odpady je možno rozdělit na tři hlavní skupiny, které mají svá 

specifika. Jsou to odpady z těžby uhlí a nerostných surovin, odpady ze spalování tuhých 

paliv a odpady z průmyslových výrob. 

Odpady z těžby uhlí a nerostných surovin 

I když jde především o skrývky a odvaly z těžby uhlí, rud a dalších nerostných 

surovin, nevztahuje se na tyto odpady zákon 185/2001 Sb. o odpadech. Jejich složení a 

vlastnosti bývají obvykle předem známy. Jsou to většinou inertní materiály, které 

složením odpovídají nadložním zeminám, proplástkům a balastním zeminám. Jsou 

většinou neškodné. Závadné bývají většinou až tuhé odpady z úpraven, které obsahují 

různá flotační činidla, zbytky rud a radioaktivní hlušiny. 

Odpady ze spalování tuhých paliv 

Významnou skupinu tuhých odpadů tvoří produkty spalování. Zdroji odpadů jsou 

topeniště a spalovací zařízení na černé a hnědé uhlí, lignit, koks, topeniště na dřevo, 

spalovny komunálního a nebezpečného odpadu. Největší část produkce odpadů ze 

spalování tvoří popel z uhlí a koksu. Dále je to škvára a struska, prach a popílek z filtrů 

spalin a tuhý odpad z odsíření spalin. 

Odpady z průmyslových výrob 

Odpady z průmyslových výrob (odpady z výrobních procesů) mohou být tuhé 

nebo ve formě kalů. Jejich kvalita a složení kolísá od úplné neškodnosti (písek, sklo, 

strusky, dřevný odpad) přes látky poměrně indiferentní (plasty, sádra) až po látky 

toxické a agresivní z chemických výrob, petrochemie, galvanizoven, z výroby 

agrochemikálií a potravinářských výrob. Při jejich analýze vycházíme vždy ze 

sortimentu, který konkrétní závod vyrábí, popřípadě známe rádius svozu průmyslového 

odpadu. Největší množství tvoří nezávadné anorganické látky nebo jen mírně závadné 

látky, které nepředstavují významnější ohrožení životního prostředí při deponování.7) 

                                                 
6) http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/grafy_zivotni_prostredi 
7) Vysoká škola chemicko-technologická Praha, Analytika odpadů 2002, doc. Ing. Josef Janků, CSc. 
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2.2.2. Komunální odpady 

Komunálním odpadem podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. se míní – 

„veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, s výjimkou 

odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání“. Jde pouze o zjednodušenou definici zákona. 

Z definice lze odvodit, že složení komunálních odpadů je na celém světě typově 

shodné, i když podíl jednotlivých složek kolísá a závisí hlavně na ekonomické úrovni a 

životním stylu obyvatelstva. Komunální odpad z první poloviny dvacátého století byl ze 

60 % tvořen popelovinami a 20 – 25 % tvořily organické zbytky. Papír, sklo, umělé 

hmoty, kovy a toxické zbytky byly tehdy ještě nepodstatnou složkou běžného 

komunálního odpadu. Dnešní komunální odpad obsahuje složky inertní, málo škodlivé, 

ale i různé nebezpečné škodliviny, jako jsou např. zbytky barev, léky, nádobky od 

sprejů, baterie, akumulátory, ropné látky a další. 

Za původce komunálních odpadů vznikajících na území obce se považuje obec. 

Jedná se tedy o odpady, které mají původ v nepodnikatelské činnosti fyzických osob. 

Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady 

odloží na místě k tomu určeném a obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů. 

Na území obce je také produkován odpad podobný komunálnímu odpadu. Rozumí 

se jím odpad podobného složení, jako má komunální odpad, případně ta jeho část, která 

se nazývá domovním odpadem, vznikající při nevýrobní činnosti právnických nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání (především v živnostech nevýrobní povahy).  

Původcem tohoto odpadu není obec, ale právnické a fyzické osoby, při jejichž 

činnosti odpady vznikají. Tito původci mají při odstraňování odpadu podobného 

komunálnímu možnost využít systému zavedeného v obcích. 

Jednou z povinností původců je odpady zařazovat podle druhů a kategorií v 

souladu s Katalogem odpadů (vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., v platném znění), kde je 

komunální odpad začleněn do skupiny č. 20. 

V Katalogu jsou rozlišovány dvě kategorie odpadů: nebezpečný odpad a ostatní 

odpad. Ve vztahu ke komunálnímu odpadu jsou za nebezpečný odpad považovány 

některé druhy získané odděleným sběrem, jako jsou rozpouštědla, kyseliny, zásady, 

fotochemikálie, pesticidy, zářivky, vyřazená zařízení obsahující chlorfluoruhlovodíky 

(freony), oleje a tuky (nikoli jedlé), barvy, lepidla a pryskyřice, nepoužitá cytostatika, 

baterie a akumulátory, některá elektrická a elektronická zařízení a další druhy odpadů, 
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pokud obsahují nebezpečné látky.8) 

Podle vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů, je 

skupina komunálních odpadů dělena na tyto podskupiny: 

• odpad získaný odděleným sběrem (papír a lepenka, sklo, plasty);  

• odpady z údržby zeleně v zahradách a parcích včetně hřbitovů; 

• odpady vzniklé při povodni na území obce; 

• obaly, včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu; 

• ostatní odpad z obcí (zde je zařazen druh odpadu uliční smetky). 

Hlavními složkami podskupiny Katalogu odpadů jsou papír a lepenka, 

popeloviny, vegetativní odpady (kuchyňské zbytky), textilie, plastické hmoty, guma, 

kůže, dřevo, sklo, kovy a ostatní odpady. 

2.2.3. Odpady ze zemědělství 

V poslední době odborná i laická veřejnost diskutuje o znečišťování životního 

prostředí ze zemědělství. Je zcela jasné, že moderní zemědělské postupy jsou zdrojem 

určitých ekologických rizik, jejichž důsledkem je narušování životního prostředí. 

Zemědělská výroba byla v minulosti organizována jako bezodpadové hospodářství a 

zvířecí fekálie a rostlinné zbytky využitelné jako hnojivo nebo krmivo nebyly 

považovány za odpad. Bez těchto hmot je totiž nemyslitelné udržovat a případně 

zlepšovat půdní úrodnost.  

Za odpad v zemědělství by proto měly být považovány pouze bilanční přebytky, 

které původce nebude využívat. Z hlediska organizačně-ekonomického je možno hnůj, 

slámu a řadu jiných zemědělských odpadů považovat za meziprodukty nebo vedlejší 

produkty. Většina zemědělských podniků je i v současnosti převážně bezodpadovým 

hospodářstvím s uzavřeným koloběhem látek podle schématu: půda – krmivo – zvíře – 

exkrementy – půda. 

S ohledem na nutnost zabezpečovat pozitivní bilanci organických látek a humusu 

v půdě (v současné době se u nás nedostává 25 % těchto hmot zpět do půdy) je nezbytné 

veškeré organické zbytky vracet do půdy přímo, nebo je zpracovávat na slamnatý hnůj 

či kompost a poté je následně vracet do půdy zpět. Vzhledem k nedostatku těchto hmot 

je zemědělství schopno využít nezávadné organické odpady dalších resortů (bioodpad 

ze separovaného sběru komunálních odpadů, stromovou kůru, papírenské odpady, 

                                                 
8)  KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978 - 
80 - 86832 - 34 - 0. str. 52 
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čistírenské kaly). 

Za ekologicky i agronomicky efektivní způsob je možno považovat kompostování 

zemědělských odpadů. Do kompostových zakládek je možno uvádět i hnojivé odpady 

komunální a průmyslové. Kompostováním je možno připravovat pro půdu hotové 

humusové látky. Perspektivní možností ekologického zpracování a využití exkrementů 

zvířat a dalších organických odpadů je jejich anaerobní methanogenní fermentace za 

vzniku bioplynu, který obsahuje 55 – 70 % methanu. Z 1 kg biologicky rozložitelných 

organických látek lze získat 0,8 –1 m3 bioplynu o výhřevnosti 20 - 25 MJ.m-3.9) 

2.3. Způsoby nakládání s odpady 

Nakládání s komunálním odpadem prošlo mnoha vývojovými stádii, z nichž 

nejstarší je skládkování. Z hlediska využití surovinového a energetického potenciálu 

těchto odpadů při jejich odstraňování a likvidaci je pak jejich spalování a kompostování. 

Uvedenými metodami se dosáhlo snížení množství odpadů, postupně však přestaly 

vyhovovat přísnějším požadavkům na ochranu životního prostředí a racionálním 

požadavkům trvale udržitelného rozvoje. 

Obecně platné zásady odpadového hospodářství ve spojení s komunálním 

odpadem představují: 

• předcházení vzniku odpadu a jeho nebezpečnosti (opatření v oblasti výroby a 

spotřeby obalových prostředků a ekologicky nepříznivých výrobků, péče o 

výrobek po celou dobu jeho životního cyklu); 

• oddělené shromažďování a využívání složek odpadů u zdroje jeho vzniku 

(domácí kompostování biologicky rozložitelných odpadů, zkrmování odpadu); 

• oddělené shromažďování a sběr využitelných a nebezpečných složek, jejich 

následná úprava a zpracování a oddělené odstraňování nevyužitelných zbytků 

především nebezpečných odpadů; 

• racionální využití zbytkových odpadů (energetické využití spalitelných odpadů, 

recyklace stavební sutě apod.); 

• skládkování prokazatelně nevyužitelného zbytku. 

Oddělený (separovaný) sběr komunálního odpadu lze sledovat ve dvou směrech: 

• separace využitelných složek – sklo, papír/lepenka, plasty, kovy, textil, 

bioodpad - s uplatněním různých nádobových, případně pytlových systémů a 

                                                 
9) KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978 - 80 
- 86832 - 34 - 0. str. 50. 
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odpovídající svozové techniky; 

• separace nebezpečných složek – zbytky barev, laků, rozpouštědel, použité 

minerální oleje, léky, zářivky, výbojky, baterie a akumulátory, chladničky - 

s uplatněním stacionárního nebo mobilního sběru speciálně vybavenými 

sběrnými automobily. 

Nedílnou součástí systému jsou sběrné (recyklační) dvory (Obrázek č. 1), 

vybavené jako stacionární sběrna a mezisklad, ale také dotřiďovací, vybavené 

úpravárenskou a manipulační technikou. 

Zřizování sběrných dvorů jako centrálních míst pro zachycování nebezpečných a 

využitelných odpadů je reálné pro větší sběrné oblasti (optimálně od 2 000 obyvatel). 

Dojezdová vzdálenost pro občany by neměla přesáhnout 5 km.10) Při separovaném sběru 

využitelných složek komunálního odpadu je obecně uplatňován: 

• odvozový způsob sběru, kdy je sběr prováděn do nádob menších objemů (80 - 

360 litrů, 1100 litrů v panelové sídlištní zástavbě), případně pytlů; 

Výhodou je poměrně vysoká výtěžnost sbíraných složek i jejich čistota, nevýhodou 

pak finanční náročnost tohoto sběru. Za účelem výhledově stanovených kvót 

recyklace a využití obalového odpadu se tento způsob u vybraných komodit stane 

jedině použitelný; 

• donáškový způsob sběru, spočívající ve vytvoření optimální sítě úložných 

kontejnerů (o objemu 500 – 3 500 litrů) na území města.  

Nádoby se umisťují v místech zvýšeného výskytu (nákupní střediska, restaurace 

apod.), na křižovatkách ulic a ve směrech přirozeného pohybu obyvatel. Způsob 

sběru má nižší účinnost a provozní náklady jsou několikanásobně nižší než u 

odvozového. Způsob se uplatňuje v současnosti ve většině měst a obcí. 

Oddělený sběr nebezpečných složek komunálního odpadu se v ČR výrazně 

rozšiřuje od roku 1998 v souvislosti s povinností obcí určit místa pro odkládání 

nebezpečných odpadů. Měrné množství tzv. drobného nebezpečného odpadu v 

komunálním odpadu představuje 0,5 – 1,5 kg na obyvatele a rok. Při započtení 

některých dalších upotřebených výrobků obsahujících nebezpečné látky (olověné 

akumulátory, nedemontované chladničky) se množství zvyšuje přibližně o 2 kg na 

obyvatele a rok. Celkově lze tedy předpokládat výskyt nebezpečných složek 

komunálních odpadů téměř 3,5 kg na obyvatele a rok. 

                                                 
10) KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978 - 
80 - 86832 - 34 - 0. str. 53. 
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Při sběru nebezpečného komunálního odpadu jsou uplatňovány způsoby 

mobilního sběru, ale i stacionárního sběru (sběrné dvory, zpětný odběr obchodem). 

Obrázek č. 1 Sběrný dvůr v obci Hrušovany 

 
Zdroj: [Obec Hrušovany] 

Nakládání s komunálním bioodpadem by mělo být orientováno především na: 

• podporu domácího a místního kompostování; 

• zavádění systémů odděleného sběru a zpracování bioodpadů aerobním i 

anaerobním způsobem a využitím energie se zaměřením na odpad ze zeleně, 

odpad potravin z restaurací a jídelen, biologicky rozložitelný odpad z obchodů a 

živností a bioodpad z domácností.11) 

2.4. Využívání a odstraňování odpadů  

Pro zpracování odpadů existuje řada technologií. Z hlediska zákona o odpadech 

č. 185/2001 jsou způsoby využití i odstranění odpadů uvedeny v přílohách uvedeného 

zákona. Některé z těchto technologií jsou použitelné pro využití i odstranění odpadů, a 

to podle povahy odpadů a cílů jejich zpracování. Pro přehlednost lze tyto způsoby 

nakládání s odpady rozdělit do pěti základních skupin: 

• recyklace; 

• skládkování; 

• tepelné způsoby; 

                                                 
11) KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978 - 
80 - 86832 - 34 - 0. str. 54. 
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• biologické způsoby; 

• fyzikálně-chemické způsoby. 

Zatímco první čtyři způsoby jsou použitelné prakticky pro libovolné typy odpadů, 

fyzikálně-chemické způsoby jsou vhodné pro průmyslové odpady chemického 

charakteru. 

2.4.1. Recyklace 

Pojem recyklace pochází z anglického slova „recycling“, což znamená 

znovuvyužití nebo navrácení do cyklu. Recyklace je výraz pro takové nakládání 

s odpadem, které vede k jeho dalšímu využití. Jedná se o opětovné využití odpadů a 

jejich vlastností jako „druhotné suroviny“ ve výrobním procesu. Recyklace umožňuje 

šetřit obnovitelné i neobnovitelné zdroje a v některých případech může omezovat zátěž 

životního prostředí. Recyklace se dělí na přímou a nepřímou:  

- přímá recyklace znamená znovuvyužití věci bez další úpravy (typickou 

přímou recyklací je znovuvyužití automobilových součástek z vrakoviště);  

- nepřímá recyklace zahrnuje znovuvyužití pomocí znovuzpracování 

materiálu z odpadu. 

Princip recyklace odpadů není žádnou převratnou novinkou. Již v devatenáctém 

století se používal starý papír a zbytky textilií pro opětovnou výrobu. Recyklace dává 

tedy použitým materiálům nový život. Využití druhotných surovin je často spojeno 

s environmentálními efekty, např. vzniká menší množství tuhých odpadů, menší objem 

znečištění vod, podstatně menší množství exhalací a hlavně se tím snižuje množství 

spotřebované energie. Aby mohl být odpad recyklován, musí být roztříděn podle druhu 

materiálu. To mnohdy značně zvyšuje náklady. V České republice se třídí hlavně kovy, 

papír – modrý kontejner, sklo – bílý kontejner pro bílé sklo, zelený pro barevné sklo 

a plasty – žlutý kontejner (Obrázek č. 2). Kovy (železo, hliník či měď) se vykupují v síti 

firem specializujících se na zpracování kovů. V poslední době byl také zprovozněn 

systém zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení (televize, ledničky, 

mobilní telefony, zářivky atd.), které specializované firmy rozebírají a recyklují řadu 

jejich komponentů (plasty, barevné kovy a jiné). V obcích se také objevují oranžové 

kontejnery, které slouží ke sběru nápojových kartonů. Pro usnadnění třídění odpadu 

bývají zejména na plastových výrobcích a obalech uvedeny recyklační symboly12) 

(Příloha č. 1). 

                                                 
12) http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklační symbol [2.10.2011] 
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Obrázek č. 2 Kontejnery na tříděný odpad 
 

  

Zdroj: [Vlastní zpracování] 

Míra recyklace odpadů se v České republice každoročně pomalu zvyšuje. Přesto 

je ve srovnání s řadou států EU zatím nižší. Podle tvrzení České informační agentury 

životního prostředí - CENIA, vycházející z údajů firmy EKO-KOM zodpovědné za 

separaci obalů v České republice, se však údajně úroveň recyklace PET lahví v Česku 

dostala na špičku evropských zemí. Celkově se v České republice recykluje asi polovina 

obalů (stav v roce 2007), zatímco v některých státech jsou to tři čtvrtiny. Pro 

elektroodpad, použitá svítidla a světelné zdroje platí, že domácnosti recyklují přibližně 

1/3 vysloužilých zářivek. Asi polovina českých domácností vlastní alespoň jednu 

úspornou zářivku.13) 

2.4.2. Skládkování 

Skládkování je způsob odstraňování odpadů, při kterém jsou odpady zaváženy 

plánovitě na skládku, hutněny, pravidelně překrývány inertním materiálem. V České 

republice se skládkováním dosud odstraňuje převážná část odpadů, i když se postupně 

rozšiřují nové technologie pro odstraňování odpadů, včetně recyklace či regenerace 

některých složek odpadů.  

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech definuje skládku odpadů jako: „technické 

zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo 

do země“. Technická zařízení pro uložení odpadů musí splňovat hygienická, 

geologická, hydrogeologická, geomechanická a ekologická hlediska. Z pohledu 

technického zabezpečení musí být trvale odolná vůči mechanickým, fyzikálním, 

                                                 
13) http://cs.wikipedia.org/wiki/Recyklace [18.09.2011] 
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chemickým a biologickým vlivům. Skládka jako technické zařízení musí být vybavena: 

• systémem těsnění; 

• systémem odvodnění a odplynění; 

• monitorovacím systémem; 

• podklady pro následné uzavření skládky a její rekultivaci. 

Jednotlivé technické způsoby realizace těchto podmínek se odvíjejí od typu 

odpadu, pro který je skládka určena a také v závislosti na prostředí, ve kterém je skládka 

vystavěna. Systém těsnění souvisí s výluhovými vodami, které se ve skládce tvoří. 

Jedná se o vody srážkové, které prosáknou z povrchu skládky a o vody vznikající 

biologicko-chemickými procesy probíhajícími v odpadech. Voda se na dně skládky 

shromažďuje, a proto se odčerpává. Další proces, který ve skládce probíhá je anaerobní 

digesce. Při digesci se tvoří plyn obsahující methan, který je nutno ze skládky 

odčerpávat. Podle množství plynu se methan dále energeticky využívá, nebo pouze 

spaluje. 

Skládky se podle typu zabezpečení dělí do tří skupin: 

• skupina S – inertní odpad, označovaná jako S – OI;  

• skupina S – ostatní odpad, označovaná jako S – OO, tato skupina má ještě tři 

podskupiny označované jako S – OO1, S – OO2 a S – OO3; 

• skupina S – nebezpečný odpad, označovaná jako S – NO. 

Moderní skládka skupiny S-OO a S-NO je vybavena řadou technologických 

souborů, které ve svém komplexu umožňují přijímat, evidovat a bezpečně ukládat 

odpady. Musí být vybavena zařízením na nakládání s výluhovými vodami a čerpání 

skládkového plynu, který vzniká v průběhu skládkování v tělese skládky. Nedílnou 

součástí výbavy skládky je soubor monitorovacích prvků sloužících obsluze skládky ke 

kontrole bezpečnosti a bezporuchovosti jejího provozu. Vzhledem k nebezpečí průniku 

skládkových vod do okolního prostředí musí být skládky skupiny S-OO a S-NO 

odpovídajícím způsobem těsněny. Tato technická bariéra je většinou kombinovaná 

dvěma vrstvami. První vrstvu od základové spáry tvoří většinou minerální těsnění. 

Druhou vrstvu tvoří folie z polyethylenu minimální tloušťky 1,5 mm, která se na dně 

používá oboustranně hladká a na svazích z důvodu odstranění smykových ploch 

zdrsněná. 

Výluhové vody vznikají v tělese skládky několika způsoby. Jednak jsou to 

srážkové vody zachycené na povrchu skládky infiltrující vrstvou odpadů a pak jsou to 
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vody vzniklé biologicko-chemickými procesy při konsolidaci odpadů. 

Skládky skupiny S-OO, podskupiny S-OO3 musí být vybaveny zařízením na 

jímání a odvod plynu z tělesa skládky (podle ČSN 83 8034 Skládkování odpadů). 

Odpad ukládaný na tento typ skládek může obsahovat větší množství biologicky 

rozložitelných látek. Přeměnou organické hmoty bez přístupu vzduchu vzniká voda, 

oxid uhličitý a methan. Způsoby odplynění se dělí do dvou skupin, na pasivní a aktivní, 

umožňující odčerpávání vznikajícího plynu z tělesa skládky. Plyn, čerpaný ze skládky, 

se podle kvality, která je dána obsahem methanu (20 – 65 %), využívá energeticky v 

kogenerační jednotce, nebo se jako jalový spaluje přímo v hořáku. 

Vlastní způsob ukládání odpadu na skládky spočívá v postupném ukládání a 

zhutnění odpadu, který se po vrstvách prokládá inertním materiálem nebo zeminou. 

Hutnění skládky je důležité pro maximální využití kapacity a provádí se obvykle 

pomocí těžké techniky, např. kolového nakladače. Po skončení provozu skládky musí 

být provedena její asanace, rekultivace a následná péče k zamezení negativního vlivu na 

životní prostředí. Zákon ukládá povinnost udržovat skládku po dobu nejméně 30 let.14) 

2.5. Legislativa, zákon o odpadech  

Pro zlepšení stavu životního prostředí v našem státě byly v nedávné minulosti 

přijaty významné ekologické zákony. Patří mezi ně zákon č. 17/1992 Sb. o životním 

prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon o odpadech č. 185/2001 Sb., 

zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní 

prostředí, Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 

č. 197/2003 Sb. a další zákony. I když se prakticky ihned po schválení těchto zákonů 

začaly připravovat jejich novelizace, což je zřejmé ze zákona o odpadech, sehrály ve 

své době pozitivní úlohu a zaplnily prázdná místa v legislativě. 

2.5.1. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. 

Každý je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem 

stanoveným zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na ochranu životního 

prostředí. 

K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo 

fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, 

                                                 
14) KURAŠ, Mečislav. Odpadové hospodářství. 1. vyd. Chrudim : Ekomonitor, 2008. 143 s. ISBN 978 - 
80 - 86832 - 34 - 0. str. 83. 
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k odstranění, ke sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu. Může jí být též osoba, 

která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 (zařízení, které není určeno k 

nakládání s odpady, ale je schopno je využít) nebo provozovatelem podle § 33b odst. 1 

písm. b) (např. provozovatel malé kompostárny). Oprávněnou organizací může být i 

obec za podmínek stanovených v § 17. 

Jednou z povinností obce jako původce odpadů je odpady sbírat odděleně, 

mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek komunálních odpadů. Vytříděné 

využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité obaly a u některých komodit 

obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony). Obec, která provozuje 

tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do systému EKO-KOM a to 

na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů (dále jen 

„Smlouva“). Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování 

zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává 

na základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání 

s využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména 

na množství vytříděných odpadů, její výše roste spolu s účinností systému sběru. 

Odměna pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému sběru využitelných 

složek komunálních odpadů. 

2.5.2. Povinnosti obce podle zákona o odpadech 

Prvotní původce odpadů je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze 

způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními předpisy vydanými na 

ochranu životního prostředí. Nakládání s nebezpečnými odpady se řídí též zvláštními 

právními předpisy platnými pro výrobky, látky a přípravky se stejnými nebezpečnými 

vlastnostmi, pokud není v tomto zákoně nebo prováděcích právních předpisech k němu 

stanoveno jinak. 

Na obec se tedy vztahují povinnosti původce, není-li v zákoně o odpadech 

stanoveno jinak. 

Původce odpadů je povinen: 

• odpady zařazovat podle druhů a kategorií podle § 5 a 6; 

• zajistit přednostní využití odpadů v souladu s § 11; 

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

prováděcími právními předpisy, převést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k 

jejich převzetí podle § 12 odst. 3, a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu 
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zřízené právnické osoby; 

• ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle § 6 odst. 4 a nakládat s nimi podle 

jejich skutečných vlastností; 

• shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií; 

• zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem; 

• vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašovat 

odpady a zasílat příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném 

tímto zákonem a prováděcím právním předpisem. Tuto evidenci archivovat po 

dobu stanovenou tímto zákonem nebo prováděcím právním předpisem; 

• umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na 

vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout pravdivé a úplné informace 

související s nakládáním s odpady; 

• zpracovat plán odpadového hospodářství v souladu s tímto zákonem a 

prováděcím právním předpisem a zajišťovat jeho plnění; 

• vykonávat kontrolu vlivů nakládání s odpady na zdraví lidí a životní prostředí v 

souladu se zvláštními právními předpisy a plánem odpadového hospodářství; 

• ustanovit odpadového hospodáře za podmínek stanovených tímto zákonem 

podle § 15; 

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky způsobem a v rozsahu 

stanoveném v tomto zákoně. 

Pokud vzhledem k následnému způsobu využití nebo odstranění odpadů není 

třídění nebo oddělené shromažďování nutné, může od něj původce upustit se souhlasem 

příslušného obecního úřadu nebo obce s rozšířenou působností (do 100 t nebezpečných 

odpadů za rok) nebo krajského úřadu (nad 100 t nebezpečných odpadů za rok). 

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu věcně 

a místně příslušných orgánů státní správy. Původce odpadů je odpovědný za nakládání s 

odpady do doby jejich využití nebo odstranění, pokud toto zajišťuje sám jako oprávněná 

osoba, nebo do doby jejich převedení do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí. 

Za dopravu odpadů odpovídá dopravce. Na oprávněnou osobu, která převezme do svého 

vlastnictví odpady od původce, přecházejí povinnosti původce (kromě zpracování 

programu odpadového hospodářství). 

Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních dvou letech s 

nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok, a provozovatel skládky 
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nebezpečných odpadů nebo komunálních odpadů jsou povinni zajišťovat odborné 

nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby – odpadového hospodáře. 

Odpadovým hospodářem může být osoba s vysokoškolským vzděláním a třemi roky 

praxe v odpadovém hospodářství v posledních deseti letech nebo se středoškolským 

vzděláním a pěti lety praxe v odpadovém hospodářství v posledních deseti letech. 

Funkci odpadového hospodáře lze vykonávat pro nejvíce pět původců odpadu a 

oprávněných osob nebo pět samostatných provozoven. Splňuje-li původce nebo 

oprávněná osoba podmínky pro ustanovení odpadového hospodáře, je jeho ustanovení 

podmínkou pro udělení souhlasu k provozu zařízení a podle  § 16 odst. 3 k nakládání s 

nebezpečnými odpady. Dojde-li ke změně odpadového hospodáře, je povinností do 

30 dnů od ukončení jeho činnosti oznámit ustanovení nového odpadového hospodáře 

správnímu úřadu, který vydal tyto souhlasy.15) 

2.5.3. Poplatky za komunální odpad  

Obec může ve své samostatné působnosti stanovit obecně závaznou vyhláškou 

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

komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem. Obec je povinna určit místa, kam mohou fyzické 

osoby odkládat komunální odpad, které produkují, a zajistit místa, kam mohou odkládat 

nebezpečné složky komunálního odpadu (KO). Povinnost zajištění míst k odkládání 

nebezpečných složek KO obec splní určením místa pro jejich odložení ve stanovených 

termínech, minimálně však 2 x ročně. 

Obec může tento systém doplnit pravidelným mobilním svozem oprávněnou 

osobou. Fyzické osoby jsou povinny odkládat KO na místech k tomu určených a ode 

dne, kdy tak stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Obec může vybírat úhradu od 

fyzických osob za využívání systému na základě smlouvy nebo stanovit poplatek za 

komunální odpad či místní poplatek. Jednotlivé stanovené platby nelze vzájemně 

kombinovat. „Původci“, kteří produkují odpad zařazený dle Katalogu odpadů jako 

odpad podobný komunálnímu z činnosti podnikajících osob, mohou na základě smlouvy 

s obcí využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem. Smlouva 

musí být písemná a musí obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.16) 

                                                 
15) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
16) zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
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3. Vývoj nákladů na odstraňování odpadů ve vybrané obci 

V současné době dochází k poměrně velkému nárůstu nákladů na odstraňování 

odpadů, a to nejen na straně státu a obcí, ale i na straně soukromé. Ceny za skládkování 

jsou  závislé na vzdálenosti skládky od obce, přičemž se obvykle platí za každý km 

vzdálenosti od obce za přepravu  a za tunu odpadu, ale ceny mohou být ve smlouvách 

v rámci obcí a firem stanoveny odlišně. 

Za spalování jsou pak dány závazné ceny jednotlivých společností za spálení tuny 

odpadu a opět se do ceny promítá i vzdálenost obce od spalovny. Spalování je zatím 

jedním z nejdražších způsobů nakládání s odpadem, ale na druhou stranu má i své 

nesporné výhody a kromě energie se zde mohou získávat i druhotné suroviny pro 

materiálové využití. 

Náklady u komunálního odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce, plateb od firem, 

zapojených do systému svozu komunálního odpadu v obci, z vybraných poplatků od 

občanů a z poplatků firem ve sběrných dvorech. Tyto poplatky jsou hrazeny svozové 

firmě. Promítají se zde náklady na provoz sběrných dvorů, míst a svoz z nádob na 

odpady od jednotlivých občanů, přičemž je již započten i zisk provozujících firem. 

Svážené odpady jsou potom skládkovány, spalovány nebo recyklovány, popřípadě část 

je zneškodňována a část je recyklována. 

Recyklace je jako způsob nakládání pro obec sice nejvýhodnější, protože za tyto 

odpady obec platí nejméně nebo je dokonce prodává (což bohužel často bývá jen 

sezónní záležitost), ale tato výhoda se snižuje vysokými náklady na provoz sběrných 

míst a zejména sběrných dvorů. 

3.1. Produkce odpadů a jejich zpětný odběr 

V České republice byla poprvé zakotvena povinnost zpětného odběru a využití 

odpadů z obalů v zákoně 125/1997 Sb. o odpadech (tento zákon byl novelizován v roce 

2001 zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech). Tento zákon stanovil povinnosti, které 

musí výrobci a dovozci obalů a obalových materiálů v oblasti obalů a obalových odpadů 

splnit. Bohužel právní úprava byla nedokonalá, protože nebyl jasně definován zpětný 

odběr a jakým způsobem by se tyto zákonné povinnosti měly plnit. Průmysl i ostatní 

subjekty výroby tedy hledaly cestu samy. V roce 1999 uzavřelo České průmyslové 

sdružení pro obaly a životní prostředí tzv. Dobrovolnou dohodu o implementaci 

evropské směrnice o obalech č. 94/62/ES. Dohoda umožňovala splnění požadavků 
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zákona firmám, které se do systému zapojily. Byla založena akciová společnost  

EKO-KOM, která měla za úkol uvést v život systém na zajištění zpětného odběru a 

využití obalů a obalových odpadů. Český obalový průmysl a především distributoři a 

producenti baleného zboží (kteří paradoxně neměli zákonem stanovené řádné 

povinnosti) zvolili integrovaný způsob řešení založený na spolupráci s obcemi. Od 

ledna 2002 začal platit zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, který stanovil povinnosti všem 

výrobcům, producentům, dovozcům, distributorům a dalším osobám, které uvádějí 

obaly na trh a do oběhu. Za uvedení obalu na trh se považuje také přeprava obalu nebo 

baleného výrobku z jiného členského státu EU do ČR nebo dovoz obalu nebo baleného 

výrobku ze zahraničí. Zákon má čtyři základní cíle: 

• stanovit vlastnosti obalů z hlediska prevence jejich škodlivosti vůči ŽP; 

• stanovit postupy na snižování množství obalového odpadu; 

• zajistit sběr a třídění obalového odpadu; 

• zajistit využití obalového odpadu. 

Zákon o obalech definuje řadu pojmů jako je obal, obalový prostředek, jeho 

uvedení na trh, vratný obal, a další. Stanovil povinnost zajištění zpětného odběru pro 

spotřebitelské obaly povinnost recyklace a využití. Zpětný odběr je v zákoně jasně 

definován a vztahuje se k prodejním obalům. Pro všechny druhy obalů platí povinnost 

recyklace a využití v rozsahu zákona o obalech.17) 

V roce 1997 byla v ČR  založena nezisková akciová společnost EKO-KOM, která 

vznikla s cílem vytvořit efektivní systém zajištění zpětného odběru a využití obalového 

odpadu na standardní evropské úrovni a ve spolupráci s obcemi v České republice. 

Společnost EKO-KOM přebírala a realizovala projekty v obcích a podávala návrhy na 

uzavření dobrovolné dohody na sběr separovaného odpadu. 

Separovaný sběr obalových odpadů tehdy probíhal v obcích se zhruba 150 tisíci 

obyvateli, s cílem nastavit efektivní systém sběru odpadů. Už koncem roku 1999 

společnost EKO-KOM operovala na území se dvěma miliony obyvatel. V následujícím 

roce došlo k plošnému rozšíření systému do obcí, k nárůstu povinných osob zapojených 

do systému a tím i k nárůstu množství zaplacených obalů. Díky tomu se také přistoupilo 

ke strukturalizaci odměn pro obce, která zohledňuje rozdílné náklady na sběr a využití 

jednotlivých odpadů. Integrovaný systém využívá systémů komunálního tříděného 

sběru odpadů, kterými obce zajišťují svoje povinnosti původce vyplývající z § 16 a § 17 

                                                 
17)  http://old.ekodomov.cz/fileadmin/user_upload/VPMO/Sborn%EDk_VPMO.pdf [4.2.2012] 
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zákona o odpadech. Občané – účastníci systému obce – sbírají do určených nádob, 

boxů, pytlů a kontejnerů využitelné složky komunálních odpadů. Operační (svozové) 

firmy, které zajišťují systém technicky, předají odpady dále k využití. 

Obec, která provozuje tříděný sběr komunálních odpadů, se může zapojit do 

systému EKO-KOM na základě „Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů 

z obalů“. Na základě této smlouvy pak obec získává nárok na odměnu za zajišťování 

zpětného odběru a následného využití odpadů z obalů. Odměna se vypočítává na 

základě pravidelného čtvrtletního hlášení o množství, druzích a způsobech nakládání s 

využitelnými složkami komunálních odpadů. Výše odměny je závislá zejména na 

množství vytříděných odpadů a pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému 

sběru využitelných složek komunálního odpadu.18) 

Zapojením do systému EKO-KOM obec získává právo účastnit se rozvojových 

projektů společnosti a možnost získat informační materiály a další produkty v oblasti 

poradenství nebo práce s veřejností. Společnost a obec uzavírají „Smlouvu“ s cílem 

zajistit plnění povinnosti zpětného odběru a plnění povinnosti využití odpadu z obalů, 

prostřednictvím činnosti obce a odpadového systému obce, s cílem zajistit co nejvyšší 

využití odpadů z obalů jako druhotné suroviny.  

Podpisem smlouvy se obec zavazuje, že zajistí v oblasti působnosti obce sběr a 

třídění komunálního odpadu, v rámci kterého je sbírán i obalový odpad a vytříděné 

složky předává dále k využití dle zákona o odpadech a zákona o obalech. Společnosti 

EKO-KOM zasílá čtvrtletní informace formou výkazu o množství vytříděných a 

využitých komunálních odpadů včetně obalové složky (materiálových komoditách-

papír, sklo, plasty, kovy a nápojové kartony), a to vždy do konce kalendářního měsíce 

následujícího po skončení kalendářního čtvrtletí. Dále poskytuje 1x za rok technicko-

ekonomické informace o systému nakládání s KO v obci formou dotazníku, a to do  

28. února následujícího kalendářního roku. 

Obec může přenést výkon smlouvy na třetí osobu (např. svozovou firmu, sdružení 

obcí apod.), a to formou dodatku ke smlouvě. Dodatek se uzavírá mezi obcí a  

EKO-KOM a.s. Dodatkem oznamuje obec společnosti EKO-KOM a.s. třetí osobu, která 

bude zajišťovat plnění některých povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména pak 

čtvrtletní výkaznictví do systému EKO-KOM. Dodavatel pověřený výkonem smlouvy 

může vykazovat informace za celou svozovou oblast nebo celé sdružení obcí a stává se 

                                                 
18) http://www.ekokom.cz/cz/klienti/uzitecne-informace-pro-klienty/pravni-predpisy-klienti [4.2.2012] 
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tak dodavatelem výkazů za obec. 

Obec Hrušovany má s akciovou společností EKO-KOM uzavřenou smlouvu o 

zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadů z obalů č. OS200320000640 ze dne 

8.12.2003 (Příloha č. 3), kde jsou stanovena práva a povinnosti obce a společnosti v této 

oblasti. Výkon smlouvy je však přenesen na třetí osobu formou dodatku č. 1 ke smlouvě 

o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů č. OD 200520004455/01 ze dne 

5.12. 2005 (Příloha č. 4), kde obec pověřuje plněním svých povinností dnem 1.11.2004 

firmu LIKOR-Jaroslav Hladký Čeradická 1014, Žatec, jejíž nástupnickou organizací je 

od 1.2.2010 firma Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovna Žatec. 

Ve své samostatné působnosti má obec stanoveno obecně závaznou vyhláškou 

č.1/2007 (Příloha č. 5), jak mají fyzické a právnické osoby nakládat s komunálním, 

tříděným a nebezpečným odpadem. Vytvořila též systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím 

katastrálním území, včetně systému nakládání se stavebním odpadem. V obci bylo 

v roce 2009 započato s budováním kontejnerových stání, tzv. „palisád“. Těchto bylo do 

současné doby vystavěno celkem 12 z celkového počtu 18 stanovišť na sběr všech 

druhů odpadů v obci, včetně přilehlé obce Lažany. Na určených místech je v obci 

rozmístěno celkem 21 kontejnerových nádob o objemu 1100 litrů pro směsný 

komunální odpad a 4 nádoby objemu 660 litrů na směsný komunální odpad. Dále je na 

určených místech, kam mohou fyzické osoby odkládat tříděný komunální odpad, 

rozmístěno celkem 17 kontejnerů (modrá barva) objemu 1100 litrů na papír,  

18 kontejnerů (žlutá barva) objemu 1100 litrů na plasty a 14 kontejnerů (zelená barva) o 

objemu 1100 litrů na barevné sklo. Produkce jednotlivých druhů odpadů v obci je 

uvedena v následujícím přehledu (Tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1 Celková produkce odpadů v obci v jednotlivých letech 

ROK/MNOŽSTVÍ[ v tunách] 
DRUH ODPADU 

2006 2007 2008 2009 2010 
Papírové obaly 8,544 10,154 9,903 11,291 17,283 
Plastové obaly 3,901 4,442 6,741 6,301 8,641 
Skleněné obaly 3,652 0,263 0,850 5,301 9,155 
Směsný odpad 49,120 116,320 111,563 114,650 98,966 
Objemný odpad 2,180 1,060 0,099 2,256 1,160 
CELKEM 67,397 132,239 129,156 139,799 135,205 
Průměr na domácnost 0,449 0,882 0,861 0,932 0,901 
Průměr na obyvatele 0,131 0,256 0,250 0,271 0,262 

 
Zdroj: [Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 
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Obec eviduje v období od roku 2006 zvýšený nárůst počtu obyvatel. V tomto roce 

započala rekonstrukce nových bytů v objektu bývalých kasáren, do kterých se lidé 

postupně stěhovali a kteří produkovali také vzrůstající objem odpadů. Zvýšená 

produkce odpadu v přepočtu na jednu domácnost a na jednoho obyvatele je znázorněna 

v grafickém vyjádření (Graf č. 1). 

Graf č. 1 Produkce odpadů domácností a obyvatel v jednotlivých letech 
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Zdroj: [Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 

 Z uvedeného přehledu vyplývá, že v letech 2006 – 2007 došlo k dvojnásobnému 

zvýšení produkce směsného komunálního odpadu, produkce separovaného odpadu byla 

na relativně stejné úrovni. Jednou z možných příčin tohoto nárůstu byla velká fluktuace 

obyvatel v rekonstruovaných bytech bývalých kasáren. 

Na základě smlouvy o zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního 

odpadu uvedené v příloze č. 1 mezi obcí Hrušovany a firmou Marius Pedersen a.s. Hradec 

Králové, provozovnou Žatec je stanovena četnost odvozu separovaného odpadu 

z jednotlivých kontejnerových nádob na zimní období časově 1 x za týden a v letním 

období 1 x za 14 dní. 

Aby byla zajištěna efektivnost při svozu separovaného odpadu z jednotlivých 

kontejnerů, je v obci zajištěno určeným pracovníkem provádění kontroly „naplněnosti“ 

těchto nádob a ve spolupráci s odvozovou firmou je poté operativně zajištěna četnost svozu 

podle situace. 
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3.2. Platby obce za odvoz odpadů 

V jednotlivých letech období od roku 2006 až do roku 2010 byly na základě 

smluvního vztahu obce Hrušovany a firmy LIKOR-Jaroslav Hladký Čeradická 1014, 

Žatec, posléze nástupnické firmy Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovny 

Žatec, zajišťující svoz jednotlivých druhů odpadů, účtovány platby za odvoz všech 

druhů odpadů produkovaných v obci. Účtované platby jsou souhrnně uvedeny 

v následujícím přehledu (Tabulka č. 2). 

Tabulka č. 2 Platby obce za odvoz odpadů v obci 

ROK/PLATBA[ v Kč] 
PLATBY ZA ODVOZ 

2006 2007 2008 2009 2010 

Komunální odpad 9 824 163 834 131 994 199 709 324 204 

Separovaný odpad 4 829 16 628 58 550 102 113 44 352 

Objemný odpad 31 560 2 328 34 121 52 486 17 625 

CELKEM 46 213 182 790 224 665 354 308 386 181 

Zdroj:[Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 

Z uvedeného přehledu vyplývá, že v letech 2006 – 2007 došlo 

k šestnáctinásobnému nárůstu plateb za komunální odpad a rovněž tak i k nárůstu plateb 

za odpad separovaný, což bylo zapříčiněno nárůstem počtu lidí v obci, která 

rekonstruovala a zprovoznila nové byty v objektu bývalých kasáren. V období roku 

2006 byla platba za odvoz komunálního odpadu 300 Kč/t, ale již v roce 2007 - 2008 

došlo ze strany firmy LIKOR-Jaroslav Hladký Čeradická 1014, Žatec ke zvýšení 

poplatku na 400 Kč/t a od roku 2009 se poplatek zvýšil na 500 Kč/t. K tomuto nárůstu 

poplatků došlo zvýšenými provozními náklady uvedené firmy a bylo odůvodněno 

odkazem na přílohu č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. 

3.3. Platby občanů a příspěvky firmy EKO-KOM 

Zastupitelstvo obce Hrušovany se v roce 2004 usneslo vydat na základě zákona 

č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o 

obcích obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004 (Příloha č. 6), ve které byla stanovena 

sazba poplatku 120,- Kč na poplatníka a rok. Obec eviduje v období od roku 2006, od 

kterého je prováděna analýza, téměř rovnoměrně vzrůstající počet obyvatel, kteří jako 
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poplatníci za odvoz všech druhů odpadů platí obci stále stejnou výši poplatku, která činí 

120 Kč. (Tabulka č. 3, Tabulka č. 4)  

Tabulka č. 3 Poplatky občanů obce za odpady 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

Vybraná částka [Kč] 48 720 42 940 48 700 50 240 60 480 

Počet obyvatel 411 451 480 504 516 

Zdroj: [Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 

Tabulka č. 4 Příspěvky od společnosti EKO-KOM 

ROK 2006 2007 2008 2009 2010 

Příspěvek od EKO-KOMU [Kč] 34 149 37 104 44 219 60 927 94 240 

Zdroj: [Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 

Společnost EKO-KOM se zavazuje zaplatit obci paušální odměnu za plnění 

poskytovaná podle uzavřené smlouvy. Odměna je tvořena několika složkami, jakou jsou 

zajišťování recyklace a zajištění zpětného odběru celkového množství komunálního 

odpadu, které obec sebrala, vytřídila a předala k recyklaci. Výsledná odměna je pak 

součtem jednotlivých složek odměny. Paušální odměna za zajištění zpětného odběru je 

stanovena částkou 1 Kč ročně za každého obyvatele obce v příslušném kalendářním 

roce. 

Odměna za zajištění a využití recyklace je tvořena základní složkou, bonusovými 

složkami a garanční složkou. Bonusové a garanční složky představují fakultativní 

složku odměny. Podmínkou pro zvýšení základní složky odměny o bonusovou složku 

nebo pro uplatnění garanční složky je splnění podmínek pro uplatnění těchto složek 

obcí. Společnost je oprávněna koeficienty bonusové složky jednostranně měnit, rušit 

nebo stanovovat koeficienty nové.  

Základní složka odměny za zajištění využití se vypočte tak, že v rámci celkového 

množství KO, který obec vytřídila dle výkazu, je v souladu se standardy složení 

komunálních odpadů a podílu obalové složky určen množstevní podíl jednotlivých 

složek KO. Takto stanovené množstevní podíly jsou vynásobeny sazbami dle ceníku 

platného pro příslušné období vyhlášeného společností.  

Bonusová složka odměny je základní složkou odměny obci.V případě splnění 

podmínek pro uplatnění bonusů je vynásobena jednotlivými koeficienty (bonusy) a 

navýšena o bonusovou složku. V případě, že obec bude mít nárok na zvýšení základní 
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složky odměny více koeficienty, násobí se jednotlivými koeficienty pouze základní 

složka, nikoliv základní složka navýšená o bonusovou složku. Celková výše bonusové 

složky se vypočte tak, že se základní složka odměny vynásobí jednotlivými koeficienty 

a jednotlivá navýšení se pak sečtou.  

Možnosti uplatňování bonusů:  

• bonus za akreditovanou svozovou firmu. Jestliže pro obec provozuje odpadový 

systém obce osoba, která je akreditována systémem sdruženého plnění 

EKO-KOM, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměny. 

V našem případě je to firma Marius Pedersen a.s. Hradec Králové, provozovna 

Žatec; 

• bonus za dostupnost veřejné sběrné sítě. Dostupnost sběrné sítě udává celkový 

objem sběrových nádob dostupných občanům pro tříděný sběr využitelných 

komunálních odpadů včetně odpadů z obalů v průběhu roku. Stanoví se jako 

součin celkového objemu sběrných nádob v systému obce a frekvence svozu 

nádob v daném období. Hodnota je přepočtena na 1 obyvatele obce. Pokud 

hustota sběrné sítě dosáhne hodnot stanovených ve smlouvě, má obec právo 

uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení odměny. Průměrné sběrné místo 

se stanoví jako součet všech instalovaných sběrných nádob na papír, plast a sklo 

směsné, přičemž v místě jsou průměrně 3 nádoby. Minimální instalovaný objem 

průměrného sběrného místa se stanoví jako podíl součtu instalovaného objemu 

všech sběrných nádob na papír, plast a sklo směsné, a počtu obyvatel v obci. 

Obec Hrušovany eviduje celkem 12 stanovišť na sběr všech druhů odpadů v obci 

včetně přilehlé obce Lažany. Na určených místech je v obci rozmístěno celkem 

21 nádob o objemu 1100 litrů a 4 nádoby objemu 660 litrů. Dále je v obci 

17 kontejnerů (modrá barva) objemu 1100 litrů na papír, 18 kontejnerů (žlutá 

barva) objemu 1100 litrů na plasty a 14 kontejnerů (zelená barva) o objemu 

1100 litrů na barevné sklo. Rozmístění kontejnerových stání a míst pro sběr 

odpadu je znázorněno na mapě obce Hrušovany uvedené v příloze (Příloha č. 7); 

• bonus na podporu dvousložkového sběru skla. Jestliže obec provozuje oddělený 

sběr skla, tj. odděleně sbírá sklo bílé a sklo barevné a údaje o této skutečnosti 

uvádí ve „Výkazu“, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení 

odměny;  

• bonus na podporu sběru čtyř komodit. Jestliže obec provozuje systém sběru čtyř 
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komodit (papíru, skla, plastů a nápojových kartonů) a údaje o této skutečnosti 

uvádí ve „Výkazu“, má obec právo uplatnit vůči společnosti nárok na zvýšení 

odměny.19) 

Celkově lze z vykazovaných přehledů konstatovat, že v období let 

2006 – 2010 dochází k rovnoměrnému nárůstu plateb za odvoz komunálního odpadu. 

V letech 2009 – 2010 platby za odvoz komunálního odpadu vzrostly o 62 % a naopak 

platby za separovaný odpad byly sníženy o 43 %. Tento ukazatel souvisí se zvýšením 

odměn za množství odevzdaného separovaného odpadu díky zpětné fakturaci a 

odměnám společnosti EKO–KOM za zvýšené investice obce do výstavby 

kontejnerového stání – tzv. „palisád“. 

Na základě vykazovaných poplatků od občanů obci Hrušovany za rok 2011 a 

vykazovaných plateb a odměn společnosti EKO–KOM jsem provedl finanční propočet 

likvidace odpadů na obyvatele v obci (Tabulka č. 5). 

Tabulka č. 5 Finanční propočet likvidace odpadů na obyvatele v obci za rok 2011 
Položka [Kč] 
celkové náklady na odpadové hospodářství za rok 2011 408 797 

poplatky od občanů v roce 2011 62 020 

skutečné náklady na 1 obyvatele ( 516 obyvatel) 792 

paušální měsíční platby za KO 19 987 

paušální měsíční platby za tříděný odpad 11 154 

celkové roční paušální platby 373 692 

průměrné roční odměny společnosti EKO-KOM 90 000 

celkové skutečné roční náklady obce s příspěvky EKO-KOMU 318 797 

průměrné skutečné náklady na 1 obyvatele 618 

roční poplatky obyvatel 120 

rozdíl s příspěvky odměn na obyvatele 498 
 

Zdroj: [Obec Hrušovany + vlastní zpracování] 

Podle výše uvedeného propočtu je zjištěno, že skutečné náklady na 1 obyvatele 

v roce 2011 činily celkem 792 Kč. Odměny společnosti EKO–KOM se pohybují ročně 

kolem 90 000 Kč (v roce 2010 celkem 94 240,-Kč), což vyrovná asi 1/4 nákladů (28 %) 

na odpadové hospodářství. Skutečné náklady na 1 obyvatele by v roce 2011 dosahovaly 

téměř 500,- Kč. Celkově je zcela zřejmé, že i když získaná odměna nepokryje plně 

náklady na odvoz tříděného odpadu, mělo by být pro každého obyvatele i samotnou 

obec třídění odpadů motivující. Podle smlouvy uzavřené mezi společností EKO–KOM 

                                                 
19) http://www.ekokom.cz/cz/obce-a-mesta/odmeny-obci/odmeny-a-bonusy [5.2.2012] 
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a obcí lze odměnu použít pro účely související s nakládáním s využitelnými složkami 

komunálního odpadu obsahujícími odpady z obalů, zejména na financování: 

• vzdělávacích a informačních programů v oblasti odpadového hospodářství, 

určených občanům obce, včetně informování spotřebitelů o zpětném odběru 

a využití odpadů z obalů; 

• poradenské, konzultační a projekční činnosti v oblasti tříděného sběru 

a využívání odpadů; 

• systému sběru využitelných komunálních odpadů, jejich třídění a využívání. 

Základním předpokladem pro úspěšné a efektivní provozování systému nakládání 

s komunálním odpadem, je dodržovaní systému občany tak, jak je nastaven obecní 

vyhláškou. V praxi to znamená správné a důsledné třídění odpadu na jednotlivé složky 

a jejich shromažďování na příslušná místa a do příslušných nádob v určených 

termínech. 

Z toho vyplývá, že občan musí být informován, které složky má z domovního 

odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kam a kdy je odložit. Důležitou podmínkou pro 

efektivní využívání odpadů je komunikace mezi obcí a obyvateli. Občan by měl být 

přesvědčen o tom, že je správné a motivující dodržovat uvedené zásady při 

každodenním nakládání s odpady a přispět tak k celkové ochraně životního prostředí 

v obci. 

Obec Hrušovany se zapojila do systému zpětného odběru a využití odpadů z obalů 

se společností EKO – KOM a využívá tak systému dotační politiky v uvedené oblasti. 

Také dalšími investicemi do výstavby  kontejnerového stání – tzv. „palisád“ 

přispívá ke zlepšení příznivého životního prostředí v obci. 
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4. Marketingový výzkum spokojenosti občanů s odpadovým 

hospodářstvím v obci 

Cílem praktické části diplomové práce je  popsat, jakým způsobem občané obce 

vnímají důležitost třídění odpadů. Dalším záměrem je zjistit, zda vzdělání a 

informovanost dotazovaných respondentů má rozhodující vliv na třídění odpadů v obci 

a odpovědět na otázku, jaké druhy odpadů se v obci nejvíce třídí. Zaměřil jsem se na 

obyvatele  v malé obci Hrušovany u Chomutova. 

4.1. Statistická hypotéza 

Statistickou hypotézou rozumíme každé tvrzení o tvaru nebo charakteristikách 

rozdělení jednoho či několika statistických znaků. Testem dané statistické hypotézy 

nazýváme postup, jímž na základě náhodného výběru ověřujeme, zda hypotéza platí či 

nikoliv.20) Z pohledu sociologického empirického výzkumu pro stanovení hypotézy byl 

použit kvantitativní přístup, který je založen na dedukci. Čili základní metoda je 

deduktivní a začíná teorií. To znamená, že vycházíme z teoretických poznatků, které o 

zkoumané problematice máme. O výběru vzorku ke stanovení hypotézy se při 

kvantitativním přístupu rozhoduje předem. Mezi základní techniky u kvantitativního 

přístupu se řadí pozorování, dotazování a studium dokumentů. Kvantitativní přístup 

používá matematicko-statistické zpracování dat. 

Hypotéza č. 1 

Předpokládám, že člověk se středním odborným, vyšším odborným a vysokoškolským 

vzděláním bude třídit komunální odpad více než člověk se základním vzděláním. 

Hypotéza č. 2 

Předpokládám, že ze všech druhů komunálního odpadu se nejvíce třídí papír, plasty a 

sklo. 

Hypotéza č. 3 

Předpokládám, že největším zdrojem informovanosti lidí o třídění odpadů budou 

veřejné sdělovací prostředky. 

4.2. Použité metody 

 V této práci byl teoretický základ položen prostřednictvím tzv. sekundární 

                                                 
20) SVATOŠOVÁ, L.; PRÁŠILOVÁ, M.: Zdroje a zpracování sociálních a ekonomických dat. 1. vyd. 
Praha: Česká zemědělská univerzita , 2004. str. 71 
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analýzy dat. Výzkumu se zúčastnilo 150 objektů ze základního souboru 

516 respondentů. Respondenti byli vybráni ze zkoumaného objektu, tedy obyvatel 

každé domácnosti uvedené obce Hrušovany prostým náhodným výběrem. Náhodný 

výběr je výběrem pravděpodobnostním, v jehož případě má každý subjekt ze základního 

souboru stejnou šanci dostat se do výběrového souboru. Náhodný výběr byl uskutečněn 

předáním dotazníku do každé jednotlivé domácnosti v obci.  

Stanovené hypotézy jsem ověřoval dotazníkem, ve kterém jsem vyhodnotil 

jednotlivě položené otázky a u některých otázek jsem následně provedl grafické 

zhodnocení, přičemž hodnoty v grafech vyjadřují počty odpovědí respondentů. 

4.2.1. Dotazník 

Dotazník je metodou založenou na písemném vypracování odpovědí respondenta 

na soubor otázek souvisejících se základním výzkumným cílem, kdy není respondent 

ovlivňován osobou tazatele. Je jedním z hlavních nástrojů pro získání primárních dat 

(nových, získaných „z terénu“). Při jeho konstrukci by se mělo vycházet z přehledu 

sekundárních dat (z jiných studií, z registrů, shromážděných za jiným účelem). 

Dotazník pomáhá shromáždit data s poměrně vysokou efektivitou vzhledem k 

potřebnému času, úsilí tazatele i dotazovaného a nákladům. Jde ovšem o informace 

subjektivní, jejichž pravdivost však nelze vždy stoprocentně ověřit. 

Pro zjištění názorů vzorku dotazovaných respondentů v uvedené obci jsem 

vypracoval kontrolní dotazník v počtu 10 ks, kde jednotliví respondenti vybraní 

náhodně v mém pracovním prostředí odpovídali na otázky vypracované pro skutečně 

vybrané respondenty v obci. Kontrolní dotazování probíhalo v období od 7.11.2011 do 

13.11.2011. Vyhodnocením kontrolního počtu deseti dotazníků jsem se nesetkal 

s komplikacemi při jeho vyplňování a ve vlastním výzkumu nedocházelo k nejasnostem 

a problémům. 

Samotný mnou vypracovaný nestandardizovaný dotazník, kde jednotliví 

respondenti v obci odpovídali na otázky s nabídkou možných variant odpovědí, byl pro 

skutečný výzkum realizován v období od 19.11.2011 do 2.12.2011. Uvedený dotazník 

byl hlavní výzkumnou metodou pro potvrzení či vyvrácení hypotéz (příloha č. 2). 

4.2.2. Konstrukce dotazníku 

Dotazník byl sestaven na základě standardního dotazování jako způsobu získávání 

informací v rámci marketingového výzkumu. Použil jsem konkrétní varianty otázek a 
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odpovědí, z nichž dotazovaný vybere odpověď z nabízených možností ano – ne a dále 

byla respondentům nabídnuta i alternativní forma odpovědi podle charakteru 

dotazovaného problému, ve které je dána možnost vyjádřit svůj vlastní názor.18) 

Vyjádřit svůj názor na třídění odpadů v obci mají občané také na oficiálních 

stránkách obce Hrušovany, kde probíhá v současné době anketa na toto téma  

(Obrázek č. 3). 

Obrázek č. 3 Anketa v obci Hrušovany 

 

 
Zdroj: [http://www.obec-hrusovany.cz] 

Tato anketa s možností „online“ hlasování na otázku „Jste spokojeni s tříděním 

odpadů v obci?“ probíhá již od roku 2009. Výsledek tohoto hlasování však není 

                                                 
18)  BÁRTOVÁ, Hilda; BÁRTA, Vladimír; KOUDELKA, Jan. Chování spotřebitele a výzkum trhu. 2. 
vyd. Praha: VŠE, Nakladatelství Oeconomica, 2002. str. 117. 
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objektivní a má pouze informativní charakter, neboť je zde dána možnost odpovědět 

pouze lidem s připojením k internetu a dále i jakémukoli respondentovi, který se na 

stránky obce přihlásí. Proto je zde i výsledek v počtu hlasování 5 620 hlasujících 

neobjektivní, protože obec Hrušovany má k 31.12.2010 pouze 516 obyvatel.19) 

4.3. Charakteristika zkoumaného vzorku 

Zkoumaný vzorek respondentů tvořili občané z obce Hrušovany, kteří zde měli 

v době výzkumu trvalé bydliště a bydlí v rodinném domě nebo vlastním či nájemním 

bytě. Výzkumný vzorek respondentů byl sestaven náhodným výběrem z celkového 

počtu 150 domácností v obci, obsahem vzorku byli muži i ženy. Kontrolní vzorek tvořili 

náhodně osloveni respondenti každé jednotlivé domácnosti. Oslovil jsem vždy jednoho 

člena z domácnosti a požádal jej o dobrovolnou spolupráci na výzkumu a vyplnění 

dotazníku, který měl v uvedeném termínu do 2.12.2011 vrátit do schránky na místním 

Obecním úřadě. Charakteristika zkoumaného vzorku respondentů byla zjišťována 

pomocí otázek č. 12, č. 13 a č. 14  v dotazníku. (Příloha č. 2). 

Výběrový soubor zkoumaného vzorku byl sestaven  ze skupiny jednotek, které 

jsem skutečně zkoumal a to z celkového počtu 150 respondentů, v mém případě se 

vrátilo 40 dotazníků, tedy zkoumaný vzorek činil 26,67 % všech dotázaných 

respondentů. 

4.4. Metoda zpracování dat 

Ke sběru empirických dat v terénu byl jako výzkumný nástroj použit dotazník. 

Jedná se o nejběžnější techniku při sběru dat v kvantitativní metodologii. Dotazník byl 

sestaven ze dvou částí. První část dotazníku obsahuje průvodní dopis a instrukce 

k vyplnění dotazníku. Druhá část dotazníku obsahuje identifikační a škálové otázky. 

Otázky položené respondentům v dotazníku byly vyhodnoceny a vyjádřeny 

pomocí grafů a tabulek, kde jednotlivě uvedené počty vyjadřují absolutní a relativní 

četnost odpovědí respondentů. 

4.5. Zpracování a znázornění získaných dat 

Vyhodnocení otázky č. 1: V jaké kategorii domu nebo bytu bydlíte? V této 

otázce bylo prováděno šetření, kolik respondentů bylí v rodinném domě a kolik jich 

                                                 
19) http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm [22.1.2012] 



Bc. Josef Mráz: Odpadové hospodářství a třídění odpadů v malé obci 

2012 32 

 

bydlí v bytě. Grafické znázornění je uvedeno v grafu(Graf č. 2). Absolutní a relativní 

četnost odpovědí je uvedena v tabulce (Tabulka č. 6). 

Graf č. 2 V jaké kategorii domu nebo bytu bydlíte? 

Kategorie bydlení

19

21

byt rodinný dům

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z grafu i výsledku dotazu je patrné, že téměř polovina (47,5 %) 

obyvatel obce bydlí v bytě a v rodinném domě bydlí 52,5 % obyvatel obce. 

Tabulka č. 6 V jaké kategorii domu nebo bytu bydlíte? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

dům 19 47,50 

byt 21 52,50 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 2: Třídíte odpad? Výsledek na tuto otázku je uveden 

v grafickém znázornění (Graf č. 3) a tabulce (Tabulka č. 7). 

Graf č. 3 Třídíte odpad? 

Třídíte odpad?

40

0

ano - třídím ne - netřídím

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: V kategorii respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo všech 

40 respondentů ano, což činí 100 % kladných odpovědí. Tedy jak obyvatelé bydlící 

v domě či bytě třídí odpad, což je pro vedení obce pozitivní informací. 

Tabulka č. 7 Třídíte odpad? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 40 100,00 

ne 0 0,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 3: Jaký druh odpadu třídíte? – můžete zaškrtnout 

více možností. Tento výsledek je uveden v grafickém znázornění č. 3 (Graf č. 4), 

absolutní a relativní četnost odpovědí je vyjádřena v tabulce (Tabulka č. 8). 

Graf č. 4 Jaký druh odpadu třídíte? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z provedeného šetření vyplynulo zjištění, že papír třídí 36 osob ze 

40 dotázaných respondentů, což činí 90 %. Plasty třídí 40 osob ze 40 dotázaných 

respondentů, tedy 100 % a sklo 39 osob ze 40 dotázaných respondentů, což činí 97,5 %. 

Elektroodpad třídí pouze 21 respondentů (52,5 %). Toto zjištění není nijak 

překvapivé, což vyplývá z nedostatečného počtu sběrných nádob na elektroodpad 

v obci. 

Bioodpad třídí 8 (20 %) respondentů z celkového počtu 40 dotázaných. Bylo 

zjištěno, že všichni respondenti, kteří třídí bioodpad, bydlí v rodinném domku. I v tomto 

ohledu počet odpovědí není překvapením, protože obec nemá žádné kontejnery na tento 
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produkt. Bioodpad třídí respondenti ve věkovém rozmezí od 25 – 81 let. Věk nemá 

žádný vliv na třídění tohoto druhu odpadu.  

Tabulka č. 8 Jaký druh odpadu třídíte? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

papír 36 90,00 

plasty 40 100,00 

sklo 39 97,50 

elektroodpad 21 52,50 

bioodpad 8 20,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 4: Z jakého důvodu třídíte odpad? Výsledek je uveden 

v grafickém znázornění (Graf č. 5), absolutní a relativní četnost odpovědí je vyjádřena 

v tabulce (Tabulka č. 9). 

Graf č. 5 Z jakého důvodu třídíte odpad? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: V tomto ohledu je výsledkem na uvedenou otázku zjištění, že nejvíce 

kladných odpovědí v počtu 35 (87,5 %) bylo zodpovězeno z důvodu ochrany životního 

prostředí. 

V odpovědích jsou ve velkém počtu kladně hodnoceny i další varianty, jakými 

jsou výhodnost třídění odpadů pro obec, čistota v okolí domu i ekonomické důvody. Je 

zřejmé, že pro občany obce převažují z velké části pozitivní důvody pro třídění odpadů. 
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Tabulka č. 9 Z jakého důvodu třídíte odpad? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

chráním životní prostředí 35 87,50 

je to výhodné pro naši obec 25 62,50 

čistota v okolí domu 24 60,00 

je to ekonomické 22 55,00 

jiný důvod 2 5,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 5: Máte dostatečné informace o třídění odpadů 

v obci? Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 6) a tabulce 

(Tabulka č. 10). 

Graf č. 6 Máte dostatečné informace o třídění odpadů v obci? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: V kategorii respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo 

39 respondentů ano, což činí 97,5 % kladných odpovědí. Zápornou odpověď uvedl 

pouze jeden muž ve věku 72 let, bydlící v rodinném domě. Tento výsledek lze 

považovat za uspokojivý. 

Tabulka č. 10 Máte dostatečné informace o třídění odpadů v obci? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 39 97,50 

ne 1 2,50 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Vyhodnocení otázky č. 6: Máte dostatečné informace o dalších možnostech 

třídění odpadů (např. odvoz pneumatik, autogramů, železných a barevných kovů, 

zářivek)? 

Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 7), absolutní a relativní 

četnost odpovědí je vyjádřena v tabulce (Tabulka č. 11). 

Graf č. 7 Máte dostatečné informace o dalších možnostech třídění odpadů? 

Máte dostatečné informace o dalšícch možnostech 

třídění odpadů?
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: V kategorii respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo 36 

respondentů ano, což činí 90 % kladných odpovědí. 

Zápornou odpověď uvedli celkem 4 muži ve věku 35 let, 67 let  a dva muži 72 let, 

kteří bydlí v rodinném domě. 

Ve spojení s otázkou nejvyššího dosaženého vzdělání všichni uvedli, že mají 

pouze základní vzdělání. Výsledek lze považovat za uspokojivý a v tomto ohledu není 

nutné přijímat žádné opatření. 

Tabulka č. 11 Máte dostatečné informace o dalších možnostech třídění odpadů? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 36 90,00 

ne 4 10,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 7: Z jakých zdrojů Vám jsou předávány informace o 

třídění odpadů? – můžete zaškrtnout více možností. 

Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 8) a tabulce (Tabulka č. 12). 
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Graf č. 8 Z jakých zdrojů Vám jsou předávány informace o třídění odpadů? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z jakých zdrojů Vám jsou předávány informace o třídění 

odpadů? můžete zaškrtnout více odpovědí. U respondentů jsem zjišťoval, zda na 

třídění odpadů v obci má vliv informovanost z veřejných sdělovacích prostředků jako je 

rozhlas, televize, tiskoviny, letáky a internet, nebo jsou občané více informování 

z místních zdrojů v obci, což jsou místní rozhlas v obci a informační tabule v obci. 

Vyhodnocením této otázky bylo zjištění, že získávání informací z veřejně dostupných 

prostředků, tedy rozhlasem a televizí, tiskovinami a internetem bylo dotazovanými 

respondenty uvedeno celkem 42 (48 %) odpovědí. Místní zdroje byly uvedeny ve 

46 (52 %) případech odpovědí respondentů. 

Je zajímavé, že 6 (6,8 %) respondentů ve věku od 23 – 50 let s vyšším než 

středním odborným vzděláním uvedlo používání internetu jako další možnosti zdroje 

informací.  Tuto alternativu volí mladší věkové kategorie a vzdělanější obyvatelé obce. 

Tabulka č. 12 Z jakých zdrojů Vám jsou předávány informace o třídění odpadů? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

veřejné sdělovací prostředky 20 22,70 

tiskoviny, letáky 16 18,20 

rozhlas v obci 17 19,30 

veřejné informační tabule v obci 29 33,00 

internet 6 6,80 

  Počet odpovědí  88 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Vyhodnocení otázky č. 8: Jste spokojen se současným rozmístěním sběrných 

nádob na třídění odpadů v obci? Grafické znázornění je uvedeno v grafu (Graf č. 9). 

Absolutní a relativní četnost odpovědí je uvedena v tabulce (Tabulka č. 13). 

Graf č. 9 Jste spokojen se současným rozmístěním sběrných nádob v obci? 

Jste spokojen se současným rozmístěním sběrných 

nádob v obci?
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: V kategorii respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo  

37 respondentů kladně, což činí 92,5 % kladných odpovědí. Zápornou odpověď uvedly 

pouze 2 ženy a 1 muž, všichni bydlící v rodinném domě. Tento výsledek je možné 

považovat za uspokojivý. 

Tabulka č. 13 Jste spokojen se současným rozmístěním sběrných nádob v obci? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 37 92,50 

ne 3 7,50 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 9: Je docházková vzdálenost od Vašeho bydliště ke 

sběrným nádobám optimální? Grafické znázornění je uvedeno v grafu (Graf č. 10). 

Absolutní a relativní četnost odpovědí je uvedena v tabulce (Tabulka č. 14). 

Graf č. 10 Je docházková vzdálenost ke sběrným nádobám optimální? 

Je docházková vzdálenost od Vašeho bydliště ke 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: Plných 95 % respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo, že 

docházková vzdálenost ke sběrným nádobám je optimální, což činí 38 kladných 

odpovědí. 

Odpověď ne uvedla 1 žena ve věku 40 let a 1 muž ve věku 19 let, oba bydlící 

v rodinném domě. Tento výsledek je uspokojivý. 

Tabulka č. 14 Je docházková vzdálenost od Vašeho bydliště ke sběrným nádobám optimální? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 38 95,00 

ne 2 5,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 10: Považujete třídění odpadů za důležité? Výsledek 

na tuto otázku je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 11) a tabulce (Tabulka č. 15). 

Graf č. 11 Považujete třídění odpadů za důležité? 

Považujete třídění odpadů za důležité?

40

0

ano ne

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: V kategorii respondentů dotázaných na tuto otázku odpovědělo všech 

40 respondentů ano, což činí 100 % kladných odpovědí. 

Tabulka č. 15 Považujete třídění odpadů za důležité? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

ano 40 100,00 

ne 0 0,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 11: Víte, jaká je výše poplatku za sběr, třídění a odvoz 

odpadů ve Vaší obci? 
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Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 12), absolutní a relativní 

četnost odpovědí je vyjádřena v tabulce (Tabulka č. 16). 

Graf č. 12 Víte, jaká je výše poplatku za odvoz odpadů? 

Víte, jaká je výše poplatku za odvoz odpadů?
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Na uvedenou otázku byla respondentům dána možnost alternativní 

volby odpovědi ano – ne, a pokud by respondent věděl, jaká je výše poplatku za odvoz 

odpadů, uvedl v odpovědi výši tohoto poplatku. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že celých 55 % dotázaných respondentů neví, 

jakou výši poplatku platí obci za odvoz odpadů. Pouze 13 respondentů (32,5 %) uvedlo 

kladnou odpověď i výši finanční částky a 5 respondentů (12,5 %) uvedlo, že sice ví, 

jakou částkou přispívá obci za odvoz odpadů, ale výši tohoto příspěvku uvedli 

nesprávně. 

Z výše uvedeného je zřejmé, že občané jsou tedy nedostatečně informování a je 

tedy nutné  provádět větší informovanost ze strany obce. 

Tabulka č. 16 Víte, jaká je výše poplatku za odvoz odpadů? 

Položka Absolutní četnost Relativní četnost [%] 

ne 22 55,00 

ano - 120 Kč 13 32,50 

ano - nad 120 Kč 5 12,50 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 12: Jaká je velikost Vaší rodiny? 

Výsledek na tuto otázku je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 13) a tabulce 

(Tabulka č. 17). 
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Graf č. 13 Jaká je velikost Vaší rodiny? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z celkového počtu 40 respondentů uvedlo v dotazníkovém šetření  

plných 35 dotázaných, že jejich domácnost čítá méně, než čtyři členy. 

Výsledkem je zjištění, že v obci jsou nejpočetněji zastoupeny jednočlenné, 

dvoučlenné a tříčlenné domácnosti. 

Tabulka č. 17 Jaká je velikost Vaší rodiny? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

jednočlenná 12 30,00 

dvoučlenná 12 30,00 

tříčlenná 11 27,50 

čtyřčlenná 2 5,00 

pětičlenná 3 7,50 

šesti a vícečlenná 0 0,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 13: Kolik je Vám let? Prosím doplňte. 

Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 14) a tabulce (Tabulka č. 18). 
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Graf č. 14 Kolik je Vám let? 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z uvedeného grafického znázornění vyplývá, že dotazníkového 

šetření se zúčastnilo nejvíce respondentů ve věkové skupině 40 – 49 let, 60 – 69 let, 

70 – 79 let a respondenti ve věku 50 – 59 let. Toto zjištění není nijak překvapivé, 

protože v dnešní přetechnizované době dává přednost většina mladých lidí elektronické 

komunikaci.  

Tabulka č. 18 Kolik je Vám let? 

Položka muži ženy Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

do 19 let 1 0 1 2,50 

od 20-29 let 4 0 4 10,00 

od 30-39 let 1 1 2 5,00 

od 40-49 let 2 9 11 27,50 

od 50-59 let 1 5 6 15,00 

od 60-69 let 3 5 8 20,00 

od 70-79 let 5 1 6 15,00 

nad 80 let 0 2 2 5,00 

 Celkem 17 23 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 14: Vaše pohlaví? Výsledek je uveden v grafickém 

znázornění (Graf č. 15), absolutní a relativní četnost je uvedena v tabulce  

(Tabulka č. 19). 
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Graf č. 15 Vaše pohlaví? 

Vaše pohlaví?

17

23

muž žena

 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Komentář: Z celkového počtu 40 respondentů odpovědělo 23 žen a 17 mužů. 

Tabulka č. 19 Vaše pohlaví? 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

muž 17 42,50 

žena 23 57,50 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

Vyhodnocení otázky č. 15: Doplňte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Výsledek je uveden v grafickém znázornění (Graf č. 16) a tabulce (Tabulka č. 20) 

Graf č. 16 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 
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Zdroj: [vlastní zpracování] 
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Komentář: Vyhodnocením dotazníku na tuto otázku odpovědělo 8 respondentů, 

že má základní vzdělání, 11 respondentů je vyučených a 2 mají střední vzdělání. 

V kategorii osob s nižší úrovní vzdělání tedy odpovědělo 21 respondentů (52,5 %) 

z celkového počtu 40, že má základní vzdělání, je vyučeno nebo má střední vzdělání. 

Střední odborné vzdělání vykázalo 15 respondentů, žádný respondent nemá vyšší 

odborné vzdělání a 4 dotázaní uvedli vysokoškolské vzdělání. Celkem 19 respondentů 

(47,5 %) odpovědělo, že získalo střední odborné, vyšší odborné nebo vysokoškolské 

vzdělání. 

Tabulka č. 20 Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. 

Položka Absolutní četnost 
Relativní četnost 

[%] 

základní 8 20,00 

vyučen(a) 11 27,50 

střední 2 5,00 

střední odborné 15 37,50 

vyšší odborné 0 0,00 

vysokoškolské 4 10,00 

 Celkem 40 100,00 
Zdroj: [vlastní zpracování] 

4.5.1. Vyhodnocení získaných dat 

Odpovědi získané vyplněním dotazníků respondenty byly zpracovány 

prostřednictvím matematicko-statistické analýzy. Získaná data byla číselně a 

procentuelně vyhodnocena a zpracována do grafů a tabulek. Informace získané ze 

zpracovaných dat byly použity ke statistickému vyhodnocení hypotéz. 

4.6. Vyhodnocení hypotéz 

Vyhodnocení hypotézy č. 1  

První část výzkumu byla založena na předpokladu, že člověk se středním 

odborným, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním bude třídit komunální 

odpad více, než člověk se vzděláním základním.  

Pro ověření tohoto předpokladu byla cíleně položena otázka č. 2 – třídíte odpad, 

otázka č. 4 – z jakého důvodu třídíte odpad s možností uvést i alternativní volbu 

v nestandardizovaném dotazníku spojená s otázkou č. 10 – považujete třídění odpadů za 

důležité a otázka č. 15 – doplňte Vaše nejvyšší dosažené vzdělání. Nižší úroveň 

vzdělání vykázalo 21 respondentů (52,5 %), vyšší úroveň vzdělání získalo celkem 
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19 respondentů (47,5 %). Vyhodnocením otázek č. 2, č. 4, č. 10 a otázky 

č. 15 – vztahující se k nejvyššímu dosaženému vzdělání z hlediska důvodů k třídění 

odpadů bylo zjištěno, že hypotéza č. 1 se nepotvrdila a výsledkem výzkumu je zjištění, 

že úroveň vzdělání nemá vliv na třídění odpadů podle jejich druhu. 

Vyhodnocení hypotézy č. 2  

Druhá část výzkumu měla za cíl ověřit skutečnost, zda budou respondenti ze 

všech druhů komunálních odpadů nejvíce třídit papír, plasty a sklo. Pro ověření 

tohoto předpokladu byla cíleně položena otázka č. 3 – jaký druh odpadu třídíte, otázka 

č. 5 – máte dostatečné informace o třídění odpadů v obci, otázka č. 6 – máte dostatečné 

informace o dalších možnostech třídění odpadů, otázka č. 8 – jste spokojen se 

současným rozmístěním sběrných nádob na třídění odpadů v obci a otázka č. 9 – je 

docházková vzdálenost od Vašeho bydliště ke sběrným nádobám optimální. 

Z druhé výzkumné části je patrné, že téměř všichni dotázaní respondenti v obci 

třídí hlavně papír, plasty a sklo. Ostatní otázky vztahující se k této části výzkumu 

neměly na ověření tohoto předpokladu vliv. V tomto ohledu je výsledkem výzkumu 

zjištění, že hypotéza č. 2 se potvrdila. 

Vyhodnocení hypotézy č. 3 

Třetí část výzkumu měla za cíl ověřit skutečnost, zda největším zdrojem 

informovanosti lidí o třídění odpadů budou veřejné sdělovací prostředky. Tato část 

výzkumu byla spojena s otázkou č. 13, kde respondenti odpovídali na otázku 

orientovanou na jejich věk. Pro ověření tohoto předpokladu jsem v dotazníku cíleně 

položil otázku č. 7 a otázku č. 13. 

Ze třetí výzkumné části je patrné, že 52 % respondentů využívá místní informační 

prostředky v obci k získávání informací o možnostech třídění odpadů, v našem případě 

33 % informační tabule v obci a 19 % rozhlas v obci. Jen 48 % respondentů využívá 

k získávání informací veřejné informační zdroje, v našem případě 23 % televizi a 

rozhlas, 18 % tiskoviny a letáky a pouze 7 % internet. 

Ve spojení s věkem odpovědělo 7 respondentů (17,5 %) do 40 let, že používá 

výhradně veřejné informační prostředky a 33 respondentů (82,5 %) nad 40 let využívá 

místní informační zdroje. Vyhodnocením a výsledkem této výzkumné části je zjištění, 

že hypotéza č. 3 se nepotvrdila. 
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4.7. Analýza výzkumné části 

K analýze výzkumné části jsem použil metodu náhodného výběru, která vychází z 

tzv. výběrové opory. Tvořili ji respondenti každé domácnosti obce Hrušovany, celkem 

se výběru zúčastnilo 150 objektů ze základního souboru 516 obyvatel obce. Výzkumu 

formou dotazníkové metody se nakonec zúčastnilo 40 lidí reprezentujících 150 objektů 

domácností celé obce. Výběrové šetření a sběr dat byl proveden z počtu 40 respondentů, 

což činí 26,67 % objektů ze základního souboru. 

Z celkového počtu 40 objektů základního souboru byla provedena analýza 

četnosti odpovědí v dotazníku podle věku, kdy bylo zjištěno, že do 20 let odpověděl 

1 respondent, do 30 let 4 respondenti, do 40 let 2 respondenti, do 50 let 11 respondentů, 

do 60 let 6 respondentů a starších 60 let 16 respondentů. Celkem 7 respondentů  

(17,5 %) do 40 let používá téměř výhradně veřejně dostupné informační prostředky a  

33 respondentů (82,5 %) nad 40 let místní informační zdroje. 

Analýzou bylo zjištěno, že na třídění odpadů nemá vliv, zda respondent bydlí 

v rodinném domě nebo bytě, všichni dotázaní respondenti odpověděli, že odpad třídí. 

Dalším zjištěním po vyhodnocení dotazníků je skutečnost, že 97,5 % dotázaných má 

dostatečné informace o třídění odpadů v obci a 90 % dotázaných má dostatečné 

informace o dalších možnostech třídění odpadů v obci. 100 % dotázaných považuje 

třídění odpadů za důležité, 95 % je spokojeno s docházkovou vzdáleností ke sběrným 

nádobám a 92,5 % dotázaných je spokojeno s rozmístěním sběrných nádob v obci. 

V této výzkumné části byla použita metoda analýzy primárních dat vyplývající 

z jejich výběrové povahy, zejména výrazně menšího zastoupení primárních údajů a 

samotného charakteru kvalitativního rázu. 

Na základě analýzy této výzkumné části lze celkově konstatovat, že povědomí lidí 

obce Hrušovany k problematice třídění odpadů je pozitivní. 
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5. Návrhy a doporučení 

Ze zpracovaných údajů byly analyzovány výsledky, které se týkají úrovně 

vzdělání jednotlivých respondentů, druhů  nejvíce tříděných odpadů v obci s ohledem 

na dosažené vzdělání a také informovanosti respondentů z hlediska dostupnosti 

informačních zdrojů. 

Výzkumným šetřením se mi podařilo ověřit a potvrdit stanovené hypotézy pouze 

v jednom případě, kdy jsem předpokládal, že ze všech druhů komunálních odpadů se 

bude nejvíce třídit papír, plasty a sklo. Tato hypotéza byla jednoznačně potvrzena. 

Po vyhodnocení hypotézy č. 1, kde jsem vyslovil domněnku, že právě vzdělání 

má vliv na rozhodování jedince na třídění odpadů jako takových a na důvodu, proč 

vlastně třídit odpady. V tomto ohledu bylo výsledkem výzkumu zjištění, že úroveň 

vzdělání nemá žádný vliv na důvody třídění odpadů dotázaných respondentů. Také 

hypotéza, že největším zdrojem informovanosti lidí o třídění odpadů v obci budou 

veřejné sdělovací prostředky se nepotvrdila. Výsledkem bylo zjištění, že občané jsou 

více informováni z místních zdrojů v obci, což jsou místní rozhlas a informační tabule 

v obci. 

 Na základě zjištěných výsledků analýzy byly následně uskutečněny závěry, které 

byly interpretovány formou verbálních komentářů a grafů. Moje výsledky však 

nemůžeme považovat za statisticky významné, neboť jsem si vědom, že můj výzkum 

byl prováděn na menším vzorku respondentů v jednotlivých kategoriích a jen v oblasti 

malého regionu. Dále jsem si vědom toho, že podkladem jsou ve větší míře pouze 

subjektivní údaje respondentů. 

V tomto ohledu uvádím tato možná doporučení pro občany ze strany obce: 

• ukončit internetovou anketu s možností „online“ hlasováním na otázku „Jste 

spokojeni s tříděním odpadů v obci?“, která probíhá od roku 2009, neboť 

výsledek tohoto hlasování není objektivní z důvodu možnosti odpovědět pouze 

lidem s připojením k internetu a výsledek v počtu hlasování 5620 hlasujících je 

zcela neobjektivní; 

• podporovat nadále informovanost občanů obce místními sdělovacími 

prostředky, neboť i z provedeného výzkumu je zřejmé, že veřejně dostupné 

sdělovací prostředky nejsou pro řešení problémů místních záležitostí obce pro 

občany dostatečně aktuální. Navrhuji, aby byl v obci vydáván „Informační 

zpravodaj obce Hrušovany“, který by v tištěné podobě vycházel ve čtvrtletních 
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intervalech. V tomto zpravodaji by se měly objevit informace o kalendáři akcí, 

termíny svozových dnů velkoobjemového odpadu a případně i další informace 

v této oblasti. Jeho distribucí do každé domácnosti by se lidé lépe orientovali o 

dění v obci a finanční prostředky na jeho pořízení by se v rozpočtu obce zcela 

jistě našly;  

• navrhuji vydávat „Informační zpravodaj obce Hrušovany“ a distribuovat jej 

cestou pracovníka obecního úřadu do každé domácnosti v obci. Předpokládané 

finanční náklady na vydání tohoto informačního materiálu, brožury nebo letáku 

o 3 listech formátu A4, vytvořené z vlastních zdrojů by činily podle propočtu na 

tisk 1 listu papíru formátu A4 v černobílém provedení 0,10 Kč, při distribuci 

v počtu 150 ks do každé domácnosti by náklady činily 45 Kč na jedno čtvrtletí, 

za rok tedy 180 Kč. Náklady na tisk 1 listu papíru formátu A4 v barevném 

provedení by činily 0,30 Kč, pro distribuci v počtu 150 ks do každé domácnosti 

by finanční náklady činily 135 Kč na jedno čtvrtletí, za rok tedy 540 Kč, včetně 

práce administrativního pracovníka obecního úřadu; 

• předávat občanům informace o výši poplatku za sběr, třídění a odvoz odpadů, 

aby si uvědomili náklady obce na tuto činnost. Tyto informace se mohou objevit 

v již zmíněném „Informačním zpravodaji obce Hrušovany“. Informace 

předávané prostřednictvím internetových stránek obce nejsou vždy dostupné pro 

všechny občany, protože podle výsledků analýzy má pouze 7 % obyvatelů obce 

možnost čerpání informací z tohoto zdroje; 

• podporovat možnosti třídění dalších zdrojů recyklovatelných odpadů 

prostřednictvím specializovaných společností jako jsou například již zmíněná 

společnost EKO-KOM, dále nezisková společnost ASECOL, zabývající se 

odběrem elektrozařízení, nebo společnost EKOLAMP, specializující se na 

recyklaci světelných zdrojů a svítidel. Proto navrhuji, aby byla v obci zajištěna 

možnost třídění dalších odpadů, jako jsou tetrapackové nápojové kartony, 

barevné kovy, zářivky nebo bioodpad. Tyto druhy odpadů je možno dále 

zpracovat a využít, pokud se nesmíchají s ostatním odpadem; 

• podpora a poskytování poradenství v této oblasti. V obci je zřízeno místo 

odpadového hospodáře, který má na starost problematiku odpadového 

hospodářství a agendy životního prostředí. Navrhuji, aby uvedený pracovník 

v rámci své funkce průběžně podával informace prostřednictvím informačního 
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zpravodaje nebo informačního letáku o nových možnostech separace odpadů, 

dále informace o mimořádných svozech velkoobjemového a nebezpečného 

odpadu a další informace týkající se dané problematiky. 

V závěru této kapitoly bych se chtěl zamyslet nad tím, zda třídění odpadů a 

veškerá činnost spojená s touto problematikou stojí jen na aktivitě ze strany obce. Vše je 

do jisté míry ovlivněno přístupem občanů, protože při zavádění separovaného sběru 

odpadů od občana jako původce se vyžaduje „práce navíc“. Jedním z řešení je 

environmentální výchova jedince, která vede k pochopení komplexnosti a složitosti 

vztahů člověka a životního prostředí. 

V tomto ohledu navrhuji pořádat soutěžní akce k posílení aktivní účasti občanů a 

hlavně dětí na tříděném sběru odpadů v obci a podpoření jejich odpovědného přístupu k 

životnímu prostředí. Realizací soutěže pro děti, např. v rámci dětského dne s možností 

výhry podporovat  sběr papíru, víčka PET lahví, plastové sáčky a tašky, různé části 

plastových nádob, papír, ale také nápojové kartony nebo sklo, které jsou recyklovatelné, 

tedy takových, které lze běžně třídit do barevných kontejnerů.  
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6. Závěr 

Ve své diplomové práci jsem se zabýval problematikou ekonomických nákladů a 

vlivem produkce obyvatel na sběr a třídění odpadů v konkrétní malé obci a snažil se 

zhodnotit současný systém odpadového hospodářství. Zaměřil jsem se na obec 

Hrušovany u Chomutova s malým počtem 500 obyvatel.  

Jednou z otázek, kterou jsem si kladl na počátku, bylo zhodnotit současný stav 

odpadového hospodářství v této obci. Cílem mé diplomové práce bylo zmapování 

třídění odpadů v obci a jejího zapojení do recyklačního systému. Nakládáním 

s komunálním a tříděným odpadem a jeho využívání při dalším zpracování je v dnešní 

době ještě nedostatečné. 

Směsný komunální odpad tvoří stále nejvyšší objem vynaložených prostředků na 

jeho likvidaci v obci Hrušovany a skládkování je prozatím nejvíce využívaným 

postupem při jeho odstraňování. Tento postup by měl být v budoucnosti co nejvíce 

minimalizován, neboť takovéto ukládání odpadu se v tomto směru jeví jako málo 

efektivní a málo perspektivní i s ohledem na životní prostředí. 

Možnosti zlepšení situace v odpadovém hospodářství vidím v dostatečné motivaci 

původců odpadů v této obci – samotných obyvatel. Je důležité, aby bylo pozitivní 

jednání v tomto směru finančně zvýhodněno, aby si lidé v obci uvědomili, jaké jsou 

skutečné náklady obce na sběr, třídění a odvoz odpadů a na veškerou činnost s tímto 

spojenou. 

Dále jsem zjišťoval, popisoval a analyzoval možnosti, jakým způsobem vnímají 

občané této obce důležitost třídění odpadů, aby veškerá aktivita spojená s touto činností 

nebyla pouze na straně obce a aby se i jednotlivci svým přístupem aktivně zapojili do 

třídění odpadů. 

S ohledem na analýzu ve výzkumné části lze celkově konstatovat, že povědomí 

lidí obce Hrušovany k problematice třídění odpadů je velmi pozitivní a proto je nutné 

tento přístup nadále podporovat. 

Je zcela zřejmé, že vynakládání finančních prostředků obce na likvidaci odpadů se 

každým rokem zvyšuje a získané prostředky z odměn za odvoz recyklovatelných 

odpadů tyto náklady nepokryjí. 

Cílem mé analýzy bylo vypracování doporučujícího stanoviska k případnému 

možnému využití v praxi a je jen na samotných občanech v této obci, jaký přístup zvolí. 
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Pokud moje práce alespoň částečně napomohla k objasnění příčin chování jedinců 

v obci a k případným možnostem jejich přispění ke zlepšení celkové situace v této 

oblasti, splnila své poslání. 
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Příloha č. 1 

Tabulka běžně používaných recyklačních symbolů při označování výrobků16) 

 
Skupina Kód Popis 

Plasty #1 PET(E) Polyethylentereftalát 
  #2 PE-HD Polyethylen s vysokou hustotou 
  #3 PVC Polyvinylchlorid 
 #4 PE-LD Polyethylen s nízkou hustotou 
 #5 PP Polypropylen 
 #6 PS Polystyren 
 #7 O Ostatní plasty 
 #9 ABS Akrylonitrilbutadienstyren: Většina komponentů 

počítače, mobily, aj. 
Baterie #8 Olovo Olověný akumulátor 
 #9 nebo #19 

Alkaline 
Alkalický článek 

 #10 NiCD Niklkadmiová baterie 
 #11 NiMH Nikl Metal Hydridová baterie 
 #12 Li Lithiová baterie 
 #13 SO(Z) SO baterie 
 #14 CZ CZ baterie 
Papír #20 C PAP 

(PCB) 
Lepenka 

 #21 PAP Jiný papír (časopisy, dopisy) 
 #22 PAP Papír 
 #23 PBD (PPB) Karton 
Kovy #40 FE Železo 
 #41 ALU Hliník 
Dřevěné 
materiály 

#50 FOR Dřevo 

 #51 FOR Korek 
 #60 COT Bavlna 
Textilie #61 TEX Juta 
 #62-#69 TEX Ostatní textil 
Sklo #71 GLS Bezbarvé sklo 
 #72 GLS Zelené sklo 
 #73 GLS Hnědé sklo 
 

                                                 
16) http://cs.wikipedia.org/wiki/Recykla%C4%8Dn%C3%AD_symbol 



 

  

 

 

Příloha č. 2 

DOTAZNÍK K TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI HRUŠOVANY 
 
Vážená paní, vážený pane, 
 
prosím Vás o vyplnění dotazníku, který je zcela anonymní a je zaměřen na průzkum 
spokojenosti občanů s tříděním odpadů v obci Hrušovany. 
 
U každé otázky křížkem zaškrtněte jednu odpověď (není-li uvedeno jinak), popř. 
vepište svůj názor. 
 
Vámi uvedené údaje budou sloužit ke zlepšení třídění odpadů v obci a také pro účely 
diplomové práce na téma „Odpadové hospodářství a třídění odpadů v malé obci“. 
 
Děkuji Vám za Váš čas a ochotu             Bc. Josef Mráz 
 
______________________________________________________________________ 
    
1.  V jaké kategorii domu nebo bytu bydlíte? 

    Byt       Rodinný dům 

2.  Třídíte odpad? 

      Ano  

   Ne(přejděte na otázku č. 5). Uveďte prosím důvody, proč netřídíte 

odpad……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

3.  Jaký druh odpadu třídíte? – můžete zaškrtnou více možností 

   Papír 
   Plasty 
   Sklo 
   Elektroodpad 
   Bioodpad (listí, tráva) 

4. Z jakého důvodu třídíte odpad ? - můžete zaškrtnout více možností 

   Chráním životní prostředí 
   Je to výhodné pro naši obec 
   Čistota v okolí domu 
   Je to ekonomické 
   Jiný důvod, prosím uveďte ……………………………………… 
           
5.  Máte dostatečné informace o třídění odpadů v obci? 

   Ano       Ne 

 



 

  

 

6.   Máte dostatečné informace o dalších možnostech třídění odpadů (např. odvoz 

      pneumatik, autovraků, železných a barevných kovů, zářivek)? 

   Ano      Ne 

7.  Z jakých zdrojů Vám jsou předávány informace o třídění odpadů? - můžete 

zaškrtnout více možností 

   Veřejné sdělovací prostředky (televize, rozhlas) 
   Tiskoviny, letáky 
   Rozhlas v obci 
   Veřejné informační tabule v obci 

 Internet 

8.  Jste spokojen se současným rozmístěním sběrných nádob na třídění odpadu v 

obci? 

   Ano      Ne    

9.  Je docházková vzdálenost od Vašeho bydliště ke sběrným nádobám optimální?  

   Ano      Ne   

10. Považujete třídění odpadů za důležité? 

   Ano      Ne 

11. Víte, jaká je výše poplatku za sběr, třídění a odvoz odpadů ve Vaší obci? 

   Ano, vím. Uveďte prosím částku ……………… 

   Ne, nevím 

12. Jaká je velikost Vaší rodiny? 

   Jednočlenná 
   Dvoučlenná 
   Tříčlenná 
   Čtyřčlenná 
   Pětičlenná 
   Šesti a více členná 

13. Kolik je Vám let?  Prosím doplňte. 

   

14. Vaše pohlaví? 

   Žena      Muž 

15. Doplňte prosím Vaše nejvyšší dosažené vzdělání: 

  Základní      Střední odborné  

 Vyučen(a)      Vyšší odborné  

 Střední      Vysokoškolské  


