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ANOTACE 

Cílem mé bakalá�ské práce je ekonomické zhodnocení hospoda�ení s odpady 

v Ostrav� se zam��ením na spole�nost OZO Ostrava s.r.o. 

V první �ásti mé bakalá�ské práce se v�nuji historii a druh�m odpad�. Dále se 

zam��uji na charakteristiku spole�nosti OZO Ostrava s.r.o., jejímž hlavním zákazníkem je 

statutární m�sto Ostrava.  

V druhé �ásti mé bakalá�ské práce se zabývám ekonomickým zhodnocením 

hospoda�ení s odpady a návrh�m a doporu�ením pro spole�nost. 

Klí�ová slova: odpad, spole�nost OZO Ostrava s.r.o. 

ABSTRACT 

The aim of my thesis is an economical evaluation of waste management in Ostrava 

with a focus on the company OZO Ostrava s.r.o. 

In the first part of my thesis is devoted to the history and types of waste. Then I focus on 

the characteristics of OZO Ostrava s.r.o., whose main customer is the City of Ostrava.  

In the second part of my thesis deals with the economic evaluation of waste management 

and proposals and recommendations for the company. 

Key words: waste, company OZO Ostrava s.r.o. 
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1. Úvod 
Hospoda�ení s odpady je t�eba v sou�asnosti chápat jako jeden ze základních problém�

životního prost�edí. Odpady d�líme dle jejich druh� a vlastností. �adíme zde p�edevším 

komunální odpad, který je odpadem všech domácností na území �R. Denn� se setkáváme s 

odpady pr�myslovými, stavebními, biologickými – rozložitelnými, nebezpe�nými a �adou 

dalších. Pro každý druh odpad� je specifické nakládání dle jejich vlastností. Základní 

pravidla pro nakládání s odpady jsou stanovena zákonem o odpadech a jeho provád�cími 

právními p�edpisy. 

 Pro svou bakalá�skou prácí jsem si vybrala téma se zam��ením na odpady. Naše 

nyn�jší chování k odpad�m výrazn� ovlivní životním prost�edí pro další generace. Musíme 

si uv�domit, že každý odpad, který vyhodíme, prochází dalšími velmi d�ležitými procesy, 

které už nevidíme. I my sami, m�žeme p�iložit ruku k ochran� životního prost�edí, když se 

rozhodneme odpad nebrat jako jednotný celek, ale za�neme odpad t�ídit, což nám 

spole�nost OZO nabízí. Odpad�m se jednoduše nevyhneme z d�vod� stále rostoucí 

populace na zemi a v�tšího objemu výroby, který p�ináší nové odpady. Sou�asný 

ekologický stav naši republiky je velmi neuspokojivý. Místa pro ukládání odpadu jsou 

omezená, a tak každým rokem m�žeme �ekat ukon�ení jednotlivých skládek. A pak nám 

nezbývá nic jiného než si položit otázku: ,,Kam s ním? “ 

S odpady se setkáváme v domácnostech, na ulicích a bohužel také v p�írod� jako 

nelegální skládkování odpadu. Je to odpad, který nás bude v budoucnu omezovat a proto je 

na míst� jej aktuáln� �ešit.  

V mé bakalá�ské práci se budu v první �ásti zam��ovat na historii odpadu vázanou 

k 19. století, kdy za�alo budování efektivního systému nakládání s odpady a následným 

vývojem až po sou�asnost. Dále se budu zabývat druhovým �len�ním odpad�, které d�líme 

na škodlivé, pr�myslové a komunální odpady. Nej�ast�ji se setkáváme s komunálním 

odpadem, který je odpadem všech domácností. Nebezpe�ný dopad je nejškodliv�jší. Má 

negativní vliv na životní prost�edí nebo zdraví lidí �i zví�at. Doposud u nás žádné 

komplexní st�edisko na zpracování nebezpe�ných odpad� není, i když vhodným místem 

pro vybudování by bylo m�sto Ostrava – Hrušov nebo Oslavany. Dále d�líme odpady na 
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pr�myslové, kde je d�ležitá jejich úprava tak, aby se odstranily �i omezily jejich 

nebezpe�né vlastnosti. Jelikož, je téma mé bakalá�ské práce zam��eno na spole�nost OZO 

Ostrava s.r.o. zabývám se charakteristikou spole�nosti a p�edm�t podnikání, kterým je svoz 

a skládkování odpadu.  Dále se budu zabývat strukturou spole�nosti a jednotlivými fázemi, 

kterými odpad prochází.  

V druhé �ásti své bakalá�ské práce se budu zabývat ekonomickým zhodnocením 

nakládání s odpady ve spole�nosti, kde budu vyhodnocovat výro�ní zprávy od roku 2007 – 

2010. Zde se konkrétn� budu vyjad�ovat k aktiv�m, pasiv�m a výkazu zisku a ztát 

spole�nosti. Dle zjišt�ných informací vytvo�ím pro spole�nost návrhy a doporu�ení pro 

zlepšení chodu spole�nosti. 

Cílem mé bakalá�ské práce je zam��ení na ekonomické zhodnocení nakládání 

s odpady, konkrétn� na spole�nost OZO Ostrava s.r.o., která zajiš�uje svoz a skládkování 

odpadu z m�sta Ostravy a okolních obcí a zjistit tak jejich ekonomickou situaci a 

vyhodnotit jak by mohla spole�nost svou �innost vyvíjet tak, aby byla užite�ná sob� i 

životnímu prost�edí.  
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2. Historie a druhy odpad�
2.1 Historie odpad�

Historii odpad� datujeme k 19. století, které m�lo velký vliv pro rozvoj a nakládání 

s odpady. Rozr�stající se m�sta m�la s odpady stále v�tší potíže, hlavn� se zhoršovala 

hygienická situace. V polovin� 19. století vypukla epidemie cholery. V�dci, kte�í hledali 

její p�í�inu, upozornili na souvislost mezi hygienou a úmrtností. Vznikl úst�ední statistický 

ú�ad, který provedl hygienické pr�zkumy v padesáti britských m�stech. Výsledek byl 

katastrofální. Tehdejší hygienické nároky spl	ovalo jen jedno m�sto, v sedmi m�stech byla 

hygienická situace snesitelná a ve zbývajících 42 m�stech neúnosná. 

V d�jinách odpadového hospodá�ství nastal v té dob� zlom. Za�alo budování 

efektivního systému nakládání s odpady. Pevné odpady byly odváženy na skládky a pro 

splašky se za�aly budovat centrální kanalizace.  

Pevných odpad� však stále p�ibývalo a už kolem roku 1870 nastaly první problémy 

s kapacitou skládek. Logickým �ešení bylo spalování odpad�, které radikáln� zmenšuje 

jeho objem. Zpo�átku byl odpad lopatami pohazován na spalovací rošt. První velké 

spalovny však vznikly zanedlouho - v letech 1876/77 za�aly pracovat v Leedsu, 

Manchesteru a Birminghamu. V roce 1892 bylo v Británii už na padesát spalovacích 

za�ízení. 

Rozvoj spalovacích za�ízení nastal v N�mecku, kde byly spalovny budovány 

vesm�s n�meckými firmami. Ve Švýcarsku byla zprovozn�na první spalovna v roce 1904 

v Curychu. Dodavatelem byla anglická firma Horsfall – Destructor - Company z Leeds. 

Spalovna m�la dvanáct spalovacích jednotek s roštem, každá z nich spálila 11 tun odpadu 

za den. [3] 

V roce 1905 byla v Brn� postavena první spalovna a byla provozována do roku 1941. 

V Praze byla postavena spalovna v t�icátých letech minulého století ve Vyso�anech a 

spalovala odpady do šedesátých let minulého století. Na konci druhé sv�tové války byla 

její budova vybombardována a pozd�ji sloužila jak teplárna. Zbourána byla na po�átku 21. 

století. Sou�asná situace je s historií nesrovnatelná. V Evrop� existuje �ada zákon�, které 

na�izují, jak má odpadové hospodá�ství vypadat, t�ídí se využitelné složky odpad� a v 

provozu je p�es 340 za�ízení na energetické využívání komunálního odpadu. V �eské 

republice jsou v provozu t�i taková za�ízení. V polovin� 80- tých let minulého 

století za�aly výstavba spalovny v  Brn�. [2]  
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V roce 1998 byla zprovozn�na malešická spalovna a v roce 1999 spalovna v Liberci. 

Tato za�ízení používají jako palivo zbytek komunálního odpadu, který z�stane po vyt�íd�ní 

recyklovatelných složek. Vyráb�jí z n�j elektrickou energii a teplo. Na po�átku 20. století 

m�lo m�sto Brno 115 000 obyvatel a podobn� jako v�tšina velkých m�st kontinentu i 

Anglie se potýkala s problémem odpad� z domácností, tržiš� a ulic. Na p�edm�stí vybíhaly 

n�které ulice tak�ka do st�edu skládek, které byly ohniskem všech možných nákaz 

(úplavice, tyfus). 

Odpadové hospodá�ství prochází neustále zm�nami, které jsou vyvolány zejména 

vývojem výrobních a spot�ebních proces�. Celková produkce odpad� trvale roste. 

Aktuáln� m�žeme �íci, že p�ed dv�ma lety jsme v Unii pat�ili k nejmenším 

producent�m odpad� s 330 kg na hlavu ro�n�. Sou�asnou produkcí se �R dostává tém�� na 

pr�m�r EU, který �iní 534 kg na jednoho obyvatele. 

Celková ro�ní produkce odpad� v �R je 5,3 milionu tun. Za rok je zreciklováno 1,1 

milion� tun a sládkováno 3,4 milionu tun. Energeticky využito (spáleno) je 0,8 milion�

tun. [2] 

V dnešní dob� je v �eské republice spousta firem p�sobících  v oblasti odpadového 

hospodá�ství. Mezi nejznám�jší �adíme firmy: OZO Ostrava s.r.o., Marius Pedersen a.s. 

SEZAKO, SITA CZ a.s., Demonta T, s. r. o., Sebak spol. s r.o. a další.[8] 

2.2 Druhy odpadu 
Druhy odpad� d�líme podle p�vodu na komunální odpady, pr�myslové odpady a 

odpady z t�žby. Uvedené druhy odpad� jsou pak klasifikovány bu
 jako oby�ejný odpad 

nebo jako nebezpe�ný odpad. [3] 

Nebezpe�ný odpad 

Nebezpe�ný odpad je ten, který má jednu nebo více nebezpe�ných vlastností. Má 

negativní vliv na životní prost�edí nebo zdraví lidí �i zví�at. Nebezpe�ný odpad se likviduje 

speciálními zp�soby, nesmí se ukládat na skládky ani spalovat v oby�ejných spalovnách. 

Spaluje se bu
 ve speciálních spalovnách, nebo se zpracovává ve specializovaných 

firmách. Do nebezpe�ných odpad� pat�í syntetické barvy a laky, syntetická �edidla, 

autobaterie, použité oleje, tuky, ropné produkty, kyseliny, louhy, lepidla, zdravotnický 

materiál (použité obvazové materiály, jehly, st�íka�ky, jednorázové nástroje aj.), tonery, 
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inkousty, chladni�ky, mrazni�ky obsahující freony, televizní obrazovky, pesticidy, zá�ivky, 

odpad obsahující rtu�. [3] 

Nebezpe�ný odpad m�že mít jednu z t�chto vlastností: 

• výbušnost,  

• oxida�ní schopnost,  

• vysoká ho�lavost,  

Odpady z pr�myslu 

Množství pr�myslových odpad� vzniklé u  nás v r. 2004 bylo cca 8 mil. tun, tedy 

zhruba dvojnásobné než množství komunálních odpad�. Odpady vznikající v pr�myslu lze 

rozd�lit na odpady mechanické a odpady chemického charakteru. Zatímco mechanické 

odpady v podstat� pouze znamenají nežádoucí množství materiálu na skládkách �i ve 

skladovacích prostorách, odpady chemické p�edstavují skute�nou hrozbu životnímu 

prost�edí, protože p�evážná v�tšina z nich jsou odpady nebezpe�nými. Nakládání s t�mito 

odpady spo�ívá p�edevším v jejich vhodné úprav� tak, aby se odstranily �i omezily jejich 

nebezpe�né vlastnosti. N�které odpady lze zpracovat p�ímo u výrobce, nebezpe�né 

chemické odpady, zejména složité sm�si, je výhodné p�epracovat �i upravovat ve 

zpracovatelských st�ediscích, což se v zahrani�í již �adu let provádí. U nás dosud žádné 

komplexní st�edisko na zpracování nebezpe�ných odpad� není p�esto, že již za�átkem 90. 

let minulého století se za�alo uvažovat o jejich vybudování a n�které z nich se již za�aly 

p�ipravovat (Ostrava - Hrušov, Oslavany). Vzhledem k závažnosti problému bude však 

nutné urychlen� z�ídit alespo	 jedno celostátní st�edisko na zpracování nebezpe�ných 

odpad�. 

Z �ist� technologického lze v�tšinu chemických látek z nebezpe�ných odpad�

vhodnou úpravou získat zp�t. Náklady na jejich získávání jsou však mnohdy vyšší než na 

výrobu t�chto látek z primárních surovin. 

Z pohledu zpracování lze nebezpe�né pr�myslové odpady rozd�lit do n�kolika 

základních skupin: 

• regenerovatelné odpady, 

• spalitelné odpady, 

• nebezpe�né odpady, které lze netoxikovat, 

• odpady obsahující t�žké kovy a sou�asn� kyseliny nebo zásady, 
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• odpady vyžadují zvláštní sledování nebo t�íd�ní p�ed zpracováním, 

• odpady, které nelze zpracovat jednoduchým spalováním nebo detoxikací, 

• odpady, které lze pouze skladovat (zpravidla po vhodné úprav�). 

Cílem zpracování nebezpe�ných neseparovaných odpad� je vhodnými postupy odd�lit 

nebo p�em�nit (nejlépe fyzikálními a chemickými zp�soby) nebezpe�né složky v nich tak, 

aby takto upravené odpady bylo možno využít jako druhotné suroviny. [2] 

Komunální odpad 

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce p�i �innosti fyzických 

osob, a který je uveden jako komunální odpad v provád�cím právním p�edpisu s výjimkou 

odpad� vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávn�ných k podnikání. 

Z hlediska evidence odpad� je komunální odpad chápán v rozší�ené podob� jako „Odpady 

z domácností a podobné živnostenské, pr�myslové odpady a odpady z ú�ad�, v�etn� složek 

odd�leného sb�ru“. 

Komunální odpad tvo�í z celkového množství odpadu v�etn� skrývek z povrchové 

t�žby uhlí, jen asi 0,8 % (4 mil. tun ro�n�). Svým složením je však nemén� závažným, než 

ostatní odpady. Setkáváme se s ním p�ímo na každém kroku našeho života, p�edevším v 

domácnosti. V pr�m�ru na každého obyvatele �eské republiky p�ipadá asi 260 kg 

komunálního odpadu ro�n�, ve v�tších m�stech je tato hodnota v�tší a dosahuje 350 – 450 

kg se stále stoupající tendencí. V Praze vzniká ro�n� asi 450 000 tun komunálních odpad�. 

Komunální odpad d�líme:  

• Papír, lepenka  

• Sklo  

• Od�vy  

• Textilní materiál  

• Zá�ivky  

• Baterie, akumulátory  

Skládkování tuhého komunálního odpadu provádí spole�nost na zabezpe�ené vlastní 

skládce v Ostrav� – Hrušov�. Rozhodnutím Odboru ekologie Magistrátu m�sta Ostravy �. 

511/1995 byl ud�len souhlas k provozu tohoto za�ízení k zneškod	ování odpad�. Dle 

opat�ení Federálního výboru pro životní prost�edí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a 
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katalog odpad� (69/1991 Sb.), se uvedený souhlas vztahuje na níže uvedené odpady. 

Všechny tyto uvedené odpady jsou za�azeny do kategorie ostatních a zvláštních odpad�. 

Kódy odpad�:  

31305 Popel z uhlí a koksu  

31306 Popel ze d�eva  

31307 Škvára a struska z uhlí  

31409 Stavební su� a ostatní stavební odpad 

57502 Opot�ebované pneumatiky a jejich od�ezky  

91101 Domovní odpad z domácností  

91102 Ostatní odpad z obcí podobných domovnímu dopadu 

91302 Ostatní objemný odpad z obcí  

P�ibližné složení tuhého komunálního odpadu (TKO:) 

• 33% biologický odpad 

• 18% papír 

• 14% plasty 

• 8% sklo 

• 4% kovy 

• 23% zbytek 

Až 80% se dá využít. [8] 
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3. Charakteristika spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. 
3.1. Historie spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. 

Spole�nost OZO Ostrava s.r.o. vznikla z bývalé rozpo�tové organizace TAZSMO 

Ostrava a její historie sahá až do roku 1949. Spole�nost OZO Ostrava s.r.o. vznikla v roce 

1949 pod názvem Poh�ební služba m�sta Ostravy. Technické a zahradní služby m�sta 

Ostravy zajiš�ovaly svoz a skládkování odpadu z m�sta a okolních obcí a provád�ly pro 

m�sto Ostrava všechny zahradní a sadové úpravy. Po roce 1990 byla rozpo�tová 

organizace pro nakládání s domovním odpadem transformována na organizaci 

p�ísp�vkovou a posléze k 30. 6. 1995 na spole�nost s ru�ením omezeným. Spole�nost má, 

jako jedna z mála v tomto stát�, vybudováno zázemí pro komplexní nakládání 

s komunálními odpady. 

Zkratka OZO v názvu spole�nosti znamená odvoz a zpracování odpad�. [8] 

3.2. P�edm�t podnikání 
Hlavní �inností spole�nosti je nakládání s komunálními odpady.  Firma zajiš�uje 

komplexní služby pro p�ibližn� 400 tisíc obyvatel z 34m�st a obcí a asi 5 tisíc 

podnikatelských subjekt� Moravskoslezského kraje.  

Spole�nost má široký okruh svého p�sobení. P�edm�tem podnikání je nejen svážení 

odpadu, ale také: 

• výroba a distribuce plynu, 

• podnikání v oblasti nakládání s nebezpe�nými odpady 

• silni�ní motorová doprava 

V názvu spole�nosti (OZO = Odvoz a Zpracování Odpadu) je vyjád�en dlouhodobý cíl 

- odpad nejen pravideln� svážet, ale hlavn� jej maximáln� využívat a zhodnocovat jako 

cennou surovinu. 

Nejv�tším a hlavním zákazníkem spole�nosti OZO Ostrava je statutární m�sto Ostrava. 

Významnou sou�ástí komplexního systému nakládání s komunálními odpady je separace 

odpadu. V pr�b�hu celého roku 2010 spole�nost organizovala osv�tovou kampa	 na 

podporu t�íd�ní odpadu a pokra�ovala v poskytování finan�ních dar� m�stským obvod�m 

na budování stanoviš� pro kontejnery na separovaný sb�r. To se projevilo v množství 

vyt�íd�ných surovin. 
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OZO Ostrava zajiš�uje celý komplex služeb pro m�sta a obce ve své svozové oblasti. 

Svozovou oblast spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. tvo�í m�sto Ostrava a dalších 34 m�st a 

obcí v regionu to �iní cca 400 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje.

Služby pro podnikatelské subjekty mají komplexní charakter. Pro nakládání s 

nebezpe�ným odpadem slouží vlastní sklad nebezpe�ných odpad�, který je zárove	

havarijním skladem pro p�íjem nebezpe�ných odpad� z mimo�ádných událostí, které jsou 

likvidovány na území m�sta Ostravy Hasi�ským záchranným sborem Moravskoslezského 

kraje a Centra tís	ového volání. [8] 

Linka na výrobu náhradního paliva zpracovává odpady vhodné pro výrobu 

certifikovaného paliva PALOZO II. Surovinou pro výrobu jsou spalitelné odpady 

obsahující plasty, papír, d�evo a textil dodávané podnikatelskými subjekty a vyt�íd�né 

spalitelné složky komunálního odpadu (objemný odpad, plasty). Výrobek slouží jako 

náhrada za �erné uhlí p�i výrob� cementu v cementárnách. Kvalitu vyrobeného náhradního 

paliva sleduje vlastní laborato� OZO Ostrava s.r.o. 

Dot�i
ovací linka, na které se ze svezeného separovaného plastového odpadu t�ídí 

materiály vhodné k materiálové recyklaci (PET lahve, polyetylénové fólie, tvrdé plasty, 

nápojové kartony), je dopln�na lisovacím za�ízením a napojena na linku na výrobu 

náhradního paliva, díky �emuž jsou svezené separované plastové odpady v maximální 

možné mí�e využity. 

Spole�nost OZO Ostrava s.r.o. provozuje vlastní skládku odpad� kategorie O v 

Ostrav�-Hrušov�, která je komplexn� zabezpe�ena proti negativním vliv�m na životní 

prost�edí. Její nedílnou sou�ástí je i systém odply	ovacích vrt� a na n�j navazující stanice 

skládkového plynu. Bioplyn od�erpaný ze skládky je využíván k výrob� elekt�iny. 

Výchovu a osv�tu v oblasti správného nakládání s odpady zajiš�uje Centrum odpadové 

výchovy. Školám ve svozové oblasti nabízí n�kolik vzd�lávacích po�ad� p�izp�sobených 

v�ku návšt�vník�, pro ostatní obyvatele svozové oblasti organizuje osv�tové kampan�. [8] 

3.3. Sb�rné dvory spole�nosti 
Spole�nost OZO p�emístila jeden ze svých sb�rných dvor� do pr�myslové zóny 

Areálu Nad Porubkou. Tím se výrazn� rozší�ila plocha sb�rného dvora na 1000 m2. V�tší 

plocha umož	uje svozové spole�nosti OZO Ostrava také lepší manipulaci s v�tším 

množství kontejner�, �ímž je zajišt�no dokonalejší t�íd�ní a následné využití odpad�. 
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Nový sb�rný dv�r je ur�en všem ob�an�m Ostravy. Jeho služby nabízejí ob�an�m 

bezplatn� odložit všechny druhy odpad� pocházející z b�žného chodu domácností. 

Množství je omezeno v objemu, který se vejde na p�ív�sný vozík za osobní automobil 

(nap�. nábytek, koberce apod.). Dále také sb�r nebezpe�ných odpad� (léky, baterie a 

akumulátory, zá�ivky apod.), separované složky odpadu, starý textil, zele	, 

elektrospot�ebi�e.  

Další sb�rné dvory:  

• Komunální odpady (provozovna 1.) – Ostrava – P�ívoz 

• Skládka odpadu (provozovna 3.) - Ostrava – Hrušov  

• Technické služby (provozovna 6.) – Studénka 

Životnost skládky v Ostrav� - Hrušov� provozovaná OZO Ostrava s.r.o. se datuje k roku 

2015. [8] 

3.4. Organiza�ní schéma 
Nejvyšším orgánem spole�nosti OZO Ostrava, s.r.o. je valná hromada, která je tvo�ena 

Radou m�sta Ostravy. Statutárním orgánem spole�nosti je jednatel, který je sou�asn�

�editelem spole�nosti. �editel spole�nosti rozhoduje o všech záležitostech spole�nosti a 

zastupuje spole�nost v plném rozsahu. �editel má dva nám�stky – technického a 

ekonomického. Ve spole�nosti jsou dva systémy �ízení: provozovna a spole�nost. 

Provozoven je 7 tvo�ících samostatné ekonomické celky a jsou specializovány na 

jednotlivé �innosti spole�nosti:  

• Provozovna 1 - odvoz odpadu.  

• Provozovna 2 – zpracování odpadu. 

• Provozovna 3 – skládka odpadu. 

• Provozovna 4 – zpracování plast�. 

• Provozovna 5 – pr�myslový odpad. 

• Provozovna 7 – doprava. 

• Provozovna 8 – správa budov. 
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Schéma �. 1: Organiza�ní schéma 

Zdroj: http://www.ozoostrava.cz/o-spolecnosti/organizacni-schema 

Provozovna 1 - odvoz odpadu 

Specializuje se na odvoz odpadu – popelovin, sídlištního typu, odvoz tekutého odpadu, 

žump a št�rk�, septik� a opravy nádob.  Probíhá zde separace vybraných druh� odpad�. 

Jedná se o separaci skla a nebezpe�ných odpad�. 

Provozovna 2 – zpracování odpadu  

Výroba substrátu pro kompost a t�íd�ní domovního odpadu sídlištního typu na 

technologickém za�ízení. 
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Provozovna 3 – skládka odpadu 

Zde probíhá zneškod	ování domovního odpadu s p�evahou popelovin, odpad ze zelen�

a objemný odpad pro t�íd�ní. Sídlištní odpad typu po vyt�íd�ní. Vyt�íd�n, zpracování a 

p�ípadné využití stavebních sutí, cihelných a betonových odpad� a št�rkovin.  

Provozovna 4 – zpracování plast�  

Výroba regranulátu, shromaž
ování a nákup folií z polyetylénu, jejich �išt�ní a tepelné 

p�epracování v�etn�. Probíhá zde i obchodní �innost. 

Provozovna 5 – pr�myslový odpad 

Nakládání s pr�myslovým, zdravotnickým a nebezpe�ným odpadem na základ�

živnostenského listu od shromaž
ování, skladování, separace až zneškod	ování t�chto 

odpad�.  

Provozovna 7 – doprava  

Nákladní doprava spojená s odvozem vyt�íd�ných surovin, dovozu materiálu, dopravy 

pro cizí s výjimkou svozu domovního odpadu. Opravárenská �innost se svozem 

velkoobjemového odpadu. Správní �innost a režijní výkony na úseku dopravy.  

Provozovna 8 – správa budov  

Správa hmotného majetku charakteru stavebních investic, oprav a údržby. 

Úsek �editele  

�editel spole�nosti �ídí a koordinuje spole�nost tak, aby byla zlepšována její úrove	. 

�editeli je pod�ízen úsek ekonomického a technického nám�stka a vedoucího provozoven.  

V dob� nep�ítomnosti �editele jej zastupují nám�stci se všemi pravomocemi. Prvním 

nám�stkem je nám�stek ekonomický. Toto zastupování je �ešeno v zakladatelské listin� a 

stanovách z�ízení funkce prokuristy spole�nosti. 

Úsek technického nám�stka

Technický nám�stek �ídí úvary a st�ediska ekologie, investic a laborato�í.  
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Úsek ekonomického nám�stka 

Ekonomický nám�stek �ídí úvary a st�ediska: 

• Financí a cen  

• Ekonomik práce  

• Informa�ní soustavy  

• Personálních v�cí  

• Zásobování  

Po�et pracovník�:  
Zjistila jsem, že spole�nost zam�stnává 319 zam�stnanc�, kterým vyplácí ro�ní 

celkové �isté mzdy ve výši 90 392 tis. K�. Náklady na sociální a zdravotní pojišt�ní ve výši 

31 676 tis. K�. Spole�nost odm�	uje �leny dozor�í rady, kde vznikají ro�ní náklady ve 

výši 617 tis. K�. Spole�nost poskytuje všem svým zam�stnanc�m penzijní p�ipojišt�ní. 

Poskytuje �ídícím a dalším odpov�dným pracovník�m využívat služební osobní auta i 

k soukromým ú�el�m. [8] 

3.5. Služby 
Služby pro ob�any a obce: 

Spole�nost OZO Ostrava s.r.o. nabízí pro ob�any sb�rné dvory, které jsou stálými 

sb�rnami odpadu z domácností a místy zp�tného odb�ru elektrospot�ebi��. Také nabízí 

ob�an�m bezplatn� odevzdat objemné odpady (nábytek, koberce…), nebezpe�né odpady 

(léky, baterie a akumulátory, zá�ivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje, �edidla a nádoby jimi 

zne�išt�né…), elektrospot�ebi�e, zele	, v�tve, separované složky odpadu (papír, plast, 

sklo, nápojové kartony), textil (oble�ení, obuv, bytový textil, hra�ky) - za ú�elem dalšího 

využití textil nutno odevzdat �istý, suchý, zabalený v igelitových pytlích.

OZO Ostrava nabízí všem zájemc�m prodej svých výrobk� ze zelen� - kompostu 

KOMPOZO I. a substrátu ZEMINOVÝ SUBSTRÁT I. Oba výrobky jsou vyrobeny na 

kompostárn� OZO Ostrava ze zelen� (tráva, listí, ovoce, zelenina, podrcené v�tve, piliny...) 

dle platných norem a p�edpis�. 

Jednorázovou slevu 10% na nákup t�chto výrobk� m�že získat každý ob�an, který 

odevzdá ve sb�rném dvo�e v Ostrav� zele	 nebo který si objedná službu svozu zelen� od 

domu. Prodej probíhá na kompostárn� v areálu skládky OZO v Ostrav� - Hrušov�. 
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Samoz�ejmostí v chodu spole�nosti je také p�íjem a likvidace stavebního odpadu. 

OZO Ostrava p�ijímá stavební odpad (nap�. cihly, beton, keramika, výkopová 

zemina, izola�ní materiály, umakart) v provozovn� v Ostrav� - Kun�icích. Cena za 

likvidaci odpadu se stanovuje vážením. 

 Spole�nost pravideln� p�istavuje kontejnery a zajiš�uje p�epravu a likvidaci 

odpad�. Okna a dve�e p�ijímá za poplatek v�tšina sb�rných dvor�. Ve vybraných sb�rných 

dvorech se p�ijímá za poplatek i menší množství stavebních sutí a sm�sných stavebních 

odpad�. Velkoobjemový kontejner pro jednorázovou likvidaci odpadu lze objednat 

v provozovn� v Ostrav� – Kun�icích. Cena služby závisí na po�tu ujetých kilometr�, délce 

pronájmu kontejneru, dob� manipulace s kontejnerem, na druhu a hmotnosti odpadu. 

V nabídce spole�nosti jsou také popelnice navíc. Pokud ob�an�m nesta�í kapacita 

popelnice p�istavené v rámci obecního systému, lze si u OZO Ostrava za úplatu objednat 

další. 

Pro obyvatele své svozové oblasti nabízí OZO Ostrava pravidelný odvoz zelen�

v pr�b�hu vegeta�ního období (duben - listopad). [8] 

Služby v oblasti vzd�lávání: 

Spole�nost se také zabývá vzd�láváním pomocí programu pro školy, ve�ejnost a 

obchodní partnery. Základním a st�edním školám ve svozové oblasti OZO Ostrava nabízí 

centrum odpadové výchovy šest typ� vzd�lávacích program� pro r�zné v�kové skupiny o 

systému nakládání s odpady v této oblasti a o správném nakládání s odpady. Pro žáky nad 

10 let je sou�ástí programu exkurze do provoz�, kde se dot�i
ují a zpracovávají odpady.  

Zam��uje se také na ve�ejnost, kde organizovaným  skupinám ob�an� (minimáln�

10 ú�astník�) nabízí OZO Ostrava vzd�lávací program „Víme, co s odpady“, který 

seznámí ob�any se systémem nakládání s odpady i s dalším využitím jednotlivých 

vyt�íd�ných složek. Sou�ástí programu je i exkurze k t�ídicím a zpracovatelským linkám.  

P�edevším pro rodiny s d�tmi, ale i pro další zájemce po�ádá OZO Ostrava 

zpravidla jedenkrát za dva roky Den otev�ených dve�í, kde si mohou návšt�vníci 

prohlédnout svozovou i zpracovatelskou techniku. Pro d�ti bývá v tento den p�ipravena 

spousta zábavných sout�ží, veselý a pou�ný kabaret o sk�ítcích ,,Ozících“ i možnost 

vyzkoušet si popelá�skou práci. Dom� si pak odnesou nejen drobné dárky, ale i originální 

suvenýr – fotografii na stupátku popelá�ského auta.  
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Programy, které spole�nost nabízí se jmenují:  
• Popelnice v barvách duhy (pro žáky 1. t�ídu) 

• Ozíci a skládkoobr (pro žáky 2. - 3. t�ídu) 

• Honzovy rady jak na odpady (pro žáky 3. -4. t�ídu) 

• Kam s ním? (pro žáky 5. - 6. t�ídu) 

• Odpady zbavené otazník� (pro žáky 7. - 8. t�ídu) 

• Kde kon�í odpady (pro st�ední školy) [10] 

Služby pro firmy a organizace 

Služby spole�nosti OZO Ostrava m�že využívat každá firma nebo organizace. Pro 

každou firmu je použit individuální p�ístup kde dochází ke smluvním cenám u každého 

zákazníka. Také poradenství a vedení evidence odpad� p�vodc�. 

Firmám je umožn�no absolvovat odborná školení, pracovní seminá�e a exkurze pro 

zam�stnance firem, organizací a institucí.  Dále nabízí služby:  

• pravidelný svoz odpad�

• odb�ry odpad� p�i vlastní doprav� dodavatel�

• zap�j�ení nádob na shromaž
ování odpad�

• p�eprava odpad�

• dot�i
ování, využívání a odstra	ování odpad�

• skartace a protokolární využití �i odstran�ní odpad�

• prodej kompostu a zeminového substrátu - více zde. 

• možnost úhrady platebními kartami [8] 

Svoz odpad�
Nejv�tším zákazníkem spole�nosti OZO je statutární m�sto Ostrava, Krom� m�sta 

Ostravy pat�í mezi jejich svozovou oblast 34 m�st a obcí v regionu.  Celá svozová oblast 

spole�nosti �ítá p�ibližn� 400tisíc obyvatel.  

Spole�nost disponuje na domovní odpad nádobami o obsahu 70 l, 80 l, 110 l,120 l, 

240 l,  a 1100 l. Pro sb�r objemných nebezpe�ných odpad� z domácnosti spole�nost 

vybudovala sí� sb�rných dvor�: 

• semimobilí sb�rny  

• mobilní sb�rny, které jsou pro ob�any dostupné.  
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Spole�nost nabízí tyto typy odvozu:  

• nádoby o obsahu 70 l – odvoz 1x za 2 týdny 

• nádoby o obsahu 80 l- odvoz 1x za týden  

• nádoby o obsahu 110 l – odvoz 1x za týden  

• nádoby o obsahu 120 l – odvoz 1x za týden  

• nádoby o obsahu 240 l – odvoz 1x za týden nebo 1x za 2 týdny  

• nádoby o obsahu 1100 l – odvoz 3x týdn�

Spole�nost se zam��uje také na podnikatelské subjekty, kterým nabízí svoz 2x – 5x 

týdn�. Mezi podnikatelské subjekty, které využívají služeb spole�nosti pat�í Dopravní 

podnik Ostrava a.s., Garáže Ostrava, a.s.  , Ostravské komunikace, a.s., VÍTKOVICE 

ARÉNA, a.s.  a další.  

Spole�nost disponuje nádobami na sm�šný odpad a to 8868 kontejnery a 44 475 

popelnic pro celou svozovou oblast. Nádoby na separovaný odpad jsou více druh� a to na 

kontejnery na sklo, kontejnery na plasty a papír. Spole�nost disponuje pro celou svozovou 

oblast po�tem kontejner�:  

• kontejnery na sklo – 1427 

• kontejnery na plasty – 1927 

• kontejnery na papír – 1488 

Skládkování 
Hlavní fázi spole�nosti je skládkování komunálního odpadu. Skládkování probíhá na 

zabezpe�ené skládce v Ostrav� – Hrušov�, kterou spole�nost Ozo vlastní. Tato skládka je 

zabezpe�ena proti škodlivým vliv�m na životní prost�edí a to formou zabezpe�ení pomocí 

t�snících folií, monitoringu spodních vod a �istící stanice. Skládka se zam��uje na odpady, 

které nemají další využití (nap�. popel, stavební su� a další). Skládkování komunálního 

odpadu je nabízeno všem podnikatelským subjekt�m z Ostravy a okolí.  

Pro Ostravu je cena za svoz odpad� pro rok 2012 ve výši 498 K� za osobu. Spole�nost 

nabízí ob�an�m možnost poplatek uhradit kdykoliv b�hem 1. pololetí 2012. 

Nejnov�jší pr�zkum prokázal, že Ostravané dluží za odpad tém�� 120 milion� korun. 

Vznik toho dluhu je na základ� komunálního odpadu, u kterého musí poplatek zaplatit 

každá fyzická osoba s trvalým pobytem na území m�sta Ostravy. Každým rokem nar�stá 

po�et neplati��.  
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Zatímco nap�íklad v roce 2005 �inil dluh za komunální odpad n�co p�es 57 milion�

korun, v roce 2010 to bylo tém�� 107 milion�. Dluh dále roste - v roce 2011, a to oproti 

roku 2010 o 12,8 milion� korun, což je procentuální zvýšení o  11,94%.  

Stálé nar�stání dluhu je zp�soben špatnou platební morálkou ob�an� související se 

stále se prohlubující finan�ní krizí. [8] 
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4. Ekonomické zhodnocení systému nakládání s odpady ve spole�nosti 
4.1. Rozvaha  

Tabulka �. 1. Rozvaha aktiv spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v plném rozsahu – �istý 

zisk (v celých tisících K�).  
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AKTIVA  

Aktiva je soubor majetku, který spole�nost vlastní. Z tabulky - Rozvaha aktiv 

spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v plném rozsahu (v celých tisících K�) je z�ejmé, že aktiva 

pro jednotlivá léta nar�stají. Dlouhodobý hmotný, nehmotný a finan�ní majetek nemají 

tendenci r�stu, naopak se každým rokem liší. Dlouhodobý majetek spole�nosti je v roce 

2007, 2008 a 2010 navýšen o dlouhodobý nehmotný majetek – Software. Dlouhodobý 

nehmotný majetek je nejvyšší v roce 2007 a to ve výši 473tis. K� zatím co v roce 2009 je 

nulový.  Mezi dlouhodobý hmotný majetek spole�nosti pat�í – pozemky, stavby, 

samostatné movité v�ci a další jiný DHM. V DHM došlo v období 2007 -2008 k poklesu 

z d�vodu prodeje pozemku o 5467tis. K� a prodejem staveb o 5190tis. K�. V roce 2010 

spole�nost OZO koupila nové pozemky pro rozší�ení svých služeb ve skládkování a proto 

je v tomto roce DHM  nejvyšší – 370 178 tis. K�. V roce 2009 spole�nost nakoupila nové 

plochy pro kompostování což, rozší�ilo jejich �innost. Na kompostárnu bylo v roce 2009 

navezeno 6 329 tun zelen�, což proti 5 413 tunám v roce 2008 p�edstavuje nár�st o 17%. 

Dlouhodobý finan�ní majetek je ve spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. nejvyšší v roce 

2009 kde je ve výši 78 143tis. K�. Mezi dlouhodobý finan�ní majetek spole�nosti spadá – 

podíly v ú�etních jednotkách pod podstatným vlivem a jiný dlouhodobý finan�ní majetek. 

Ob�žný majetek se spot�ebovává a cirkuluje v podniku. Zásoby formou materiálu jsou 

nejvyšší v roce 2010, kde materiál �iní 7 470tis. K�. V roce 2007 a 2008 jsou ob�žná 

aktiva navýšeny o výrobky ve výši za rok 2006 – 317tis. K� a v roce 2007 – 1400tis. K�. 

V roce 2009 a 2010 je výše výrobku rovná nule. Zvýšení ob�žných aktiv zp�sobil 

p�edevším nár�st krátkodobého finan�ního majetku, jedná se peníze na bankovním ú�tu a 

krátkodobé cenné papíry a podíly. 

Dlouhodobé pohledávky spole�nosti jsou ve výši poskytnutých záloh, které mají 

klesající tendenci.  Pokles v období 2007 – 2010 je ve výši 478 tis. K�. 

Krátkodobé pohledávky spole�nosti vznikly z obchodních vztah�, které jsou 

v jednotlivých letech srovnatelné. Krátkodobé pohledávky dále obsahuji da	ové 

pohledávky, které vznikly pouze v letech 2008 a 2010 a krátkodobé poskytnuté zálohy, 

které jsou v roce 2010 nejnižší.  

Krátkodobý finan�ní majetek spole�nosti je obsažen v pen�zích, ú�tech v bankách a 

krátkodobých cenných papírech. Krátkodobé cenné papíry jsou ve finan�ním majetku 
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nejvyšší, v letech 2008 a 2009 byla výše cenných papíru v pr�m�ru kolem 103 000tis. K�. 

Krátkodobý finan�ní majetek je nejvyšší v roce 2010. 

�asové rozlišení – tzv. dohadné položky, které v ú�etním období nelze doú�tovat jsou  

- náklady p�íštích období a p�íjmy p�íštích období. V �asovém rozlišení jsou náklady 

p�íštích období výrazn� vyšší než p�íjmy 

Graf �. 1. Aktiva spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v letech 2007 - 2010  

Zdroj: http://www.ozoostrava.cz 

Aktiva v roce 2007 byly ve výši 614 216 000 K�. V roce 2008 se aktiva zvýšila na 

626 100 000 K�. Pro rok 2009 byla aktiva ponížena na 645 221 000 K�. V roce 2010 byla 

aktiva nejnižší – 656 045 000 K�. 
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Tabulka �. 2. Rozvaha pasiv spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v plném rozsahu (v celých 

tisících K�).  
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PASIVA  

Cena pasiv pro rok 2010 je 626 100tis. K�. V roce 2008 byla výše pasiv o 29 945tis. 

K� vyšší. Vlastní kapitál - vlastní zdroje financování spole�nosti klesají.  
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Vliv na tento pokles mají cizí zdroje, zejména snížení krátkodobých závazk�.  

Základní kapitál od roku 2007 - 2010 je stejný a to ve výši 434 206tis. K�.  Krátkodobé 

závazky spole�nosti jsou závazky z obchodních vztah�, závazk�m k zam�stnanc�m, které 

mají od roku 2006 vzr�stající tendencí a pro rok 2009 a 2010 klesají. Pro rok 2010 je výše 

závazk� v��i zam�stnanc�m ve výši 5 555tis. K�. 

Cizí zdroje jsou veškeré dluhy, které spole�nost dluží. Cizí zdroje v roce 2006 výrazn�

navyšuji reservy podle zvláštních právních p�edpis�. Ostatní reservy jsou pro roky 2008, 

2009 a 2010 stejné a to ve výši 35 388tis.K�.  

Graf �. 2. Pasiva spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v letech 2007 - 2010  
�
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Zdroj: http://www.ozoostrava.cz 

Pasiva v roce 2007 jsou ve vyšší 614 216 000 K�. V roce 2008 pasiva nar�stají na 

656 045 000 K�. V roce 2009 a 2010 dochází k poklesu pasiv. Pro rok 2009 jsou pasiva 

645 221 000 K� a v roce 2010 poklesly na 626 100 000 K�.  
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Tabulka �. 3. Výkaz zisku a ztrát ve spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. v plném rozsahu.  
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

Tržby z prodeje vlastních výrobk� a služeb, které OZO Ostrava s.r.o. nabízí, mají 

vzr�stající tendenci. Vliv na tento nár�st má rozší�ení služeb a nár�st firem, spolupracují se 

spole�nosti. Jelikož jsou služby spole�nosti rozší�eny, nar�stá tak spot�eba materiálu a 

energie, která je v roce 2010 nejvyšší.  

Osobní náklady spole�nosti jsou mzdy pro zam�stnance, které se také zvyšují. V roce 

2010 spole�nost zam�stnávala 319 zam�stnanc�. Spole�nost poskytuje �ídícím 

pracovník�m, stejn� jako ostatním zam�stnanc�m spole�nosti, penzijní p�ipojišt�ní. Tato 

nepen�žní forma hmotné zainteresovanosti je zdan�na daní ze závislé �innosti. Odm�ny 

�len� dozor�í rady v roce 2010 �inily 654 tis. K�. �len�m dozor�í rady a statutárním 

zástupc�m bylo v roce 2010 poskytnuto pojišt�ní odpov�dnosti za škodu zp�sobenou �leny 

orgán� právnických osob. Náklady na sociální a zdravotní pojišt�ní každým rokem rostou, 

v roce 2010 �iní 35 251 tis. K�.  

Tržby dlouhodobého hmotného majetku a dlouhodobého nehmotného majetku jsou 

v jednotlivých letech velmi odlišné.  

Po d�kladném prozkoumání tabulek – aktiv, pasiv, zisku a ztrát m�žeme �íci, že 

spole�nost OZO Ostrava s.r.o., dosahuje vynikajících hospodá�ských výsledk�. 

Tržby firmy mají vzestupný charakter. Mezi významné roky m�žeme za�adit rok 2008 

-2010. Pro spole�nost Celkové výnosy v roce 2008 dosáhly výše 385, 086 mil. K�. 

P�estože se nezvyšovala cena u hlavní �innosti, kterou je sb�r odpad� a svoz komunálního 

odpadu oproti roku 2007 spole�nost dosáhla nár�stu výnos� o 7,6 %. Navýšení tržeb bylo 

zaznamenáno rovnom�rn� u nakládání s komunálními i stavebními a nebezpe�nými 

odpady.  

Rok 2009 byl rokem hospodá�ské recese. Její negativní d�sledky se projevily i 

v regionu p�sobení spole�nosti. Na hospodá�ských výsledcích spole�nosti OZO Ostrava 

s.r.o. se však tato skute�nost neodrazila. Naopak spole�nost dosáhla vynikajícího 

hospodá�ského výsledku a zisku po zdan�ní ve výši 24,108 mil. K�. V oblasti výnos�

spole�nost OZO Ostrava zaznamenala nejlepší výsledek v historii, výnosy �inily 394,028 

mil. K�, což p�estavuje nár�st oproti roku 2008 o zhruba 9 milion� K�. Na t�chto 

výsledcích se rovnom�rn� podílely aktivity v oblasti komunálních, pr�myslových a 

nebezpe�ných odpad�, služby pro m�sta a obce i pro podnikatelské subjekty. 



Jana Feilhauerová  
Ekonomické zhodnocení hospoda�ení s odpady ve spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. 

25 
2012 

P�estože rok 2010 byl rokem pokra�ující krize, na výsledcích spole�nosti se tato 

skute�nost neprojevila. Poprvé v historii spole�nost v oblasti výnos� p�ekro�ili hranici 400 

milión� a dosáhla tržeb ve výši 410, 678 mil. K�. P�ekro�ení bylo dosaženo i p�esto, že v 

roce 2010 nebyly zvyšovány ceny za služby pro obce ani pro podnikatelské subjekty. Na 

výborných hospodá�ských výsledcích se rovnom�rn� podílely i aktivity v oblasti 

komunálních, pr�myslových a nebezpe�ných odpad� i aktivity v oblasti separace a 

následného prodeje vyt�íd�ných surovin. 

Tabulka �. 4 Tržby spole�nosti od roku 2007 – 2010. 
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Zdroj: http://www.ozoostrava.cz 

Graf �. 3 Tržby spole�nosti od roku 2007 – 2010. 
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5. Návrhy a doporu�ení 
Hlavním zp�sobem zneškod	ování odpad� v �R je ukládání odpadu na skládky. 

Skládkování je nejmén� vhodným zp�sobem zacházení s odpady, jelikož rostoucí po�et 

obyvatelstva i zv�tšující se objem výroby mají za následek vzr�stající množství odpad�. 

Existují r�zné zp�soby jak odpady zneškod	ovat a využívat. Je zde nutno brát v úvahu 

dva aspekty, a to ekonomický a ekologický. Znamená to, že naším cílem by m�lo být 

využít vlastnosti odpad� tak, aby docházelo k minimálnímu narušení životního prost�edí.  

Snahou je prosazovat tzv. integrovaný systém nakládání s odpady, tj. kombinace 

shromaždování, t�íd�ní, p�ekládání, využívání a zneškod	ování odpad� ve vhodném 

uzemním celku.  

5.1. Recyklace 
Recyklace p�edstavuje znovu využití vlastnosti látek nebo p�edm�t� tak, aby mohly 

být použity k p�vodnímu ú�elu a nestaly se tak odpadem. Zpracování druhotných surovin 

nemusí být vždy ekonomicky ani ekologicky výhodné. V �R je nedostate�ná státní 

podpora recykla�ních technologií. Schází zde také zákonné opat�ení o obalech, které by 

v oboru recyklace bylo významné. P�i recyklaci odpad� vznikají nové odpady, které 

mohou být dále využívány nebo musí být zneškodn�ny. Také dochází k úspo�e energie a 

pracovních sil. [2]   

Recyklace odpad� se v �R každým rokem zvyšuje. Nedostatkem recyklace je mále 

množství technologií a závod� využívajících druhotné suroviny. Hlavním cílem recyklace 

je omezení negativních vliv� na životní prost�edí. 

Pr�zkum prokázal, že recyklace m�že mít velký vliv na sv�tové zásoby vody. Voda se 

totiž podílí jak p�ímo, tak i nep�ímo p�i výrob� zboží. P�i výrob� jednoho litru balené vody 

se spot�ebuje dalších dev�t litr�. Díky lepšímu využití materiál� by bylo možné spot�ebu 

vody výrazn� snížit. Motivace pro ob�any obcí by byla postavena na základ� nejvyššího 

po�tu recyklovaného odpadu mezi obcemi a získání tak nižších poplatk� za skládkování. 

Konkrétn� by recykla�ní sleva fungovala tak, že na obce, které produkují mén� než 

150 kg sm�sného komunálního odpadu na osobu a rok, by se nevztahovalo zvýšení 

poplatku za odstran�ní odpadu. Poplatek by byl zvýšen z 500 na 900 K� za tunu odpadu. 

P�íjemcem financí by byly kraje a Státní fond životního prost�edí. [6] 
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5.2. Spalovna  
Spalování je z chemického hlediska termooxida�ní proces, p�i kterém se biogenní 

prvky oxidují za uvoln�ní tepla. Energetické využití odpad� tedy p�edstavuje využití jejich 

energetického potenciálu a tím dosažení úspor primárních neobnovitelných zdroj� surovin 

a energií. Zajiš�uje se tak vysoká úrove	 pé�e o životní prost�edí. 

Seznam odpad� energeticky využívaných ve spalovn�  

• odpady ze zem�d�lství, zahradnictví, rybá�ství, lesnictví, myslivosti a z výroby 

a zpracování potravin 

• odpady ze zpracování d�eva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru 

a lepenky 

• odpady z kožed�lného, kožešnického a textilního pr�myslu 

• odpady z organických chemických proces�

• odpady z fotografického pr�myslu  

Zatímco v roce 2006 Ostrava vyprodukovala celkem zhruba 80 700 tun 

komunálního odpadu, loni jeho množství p�esáhlo 86 000 tun. B�hem �ty� let se tak jedná 

o šestiprocentní nár�st. Denn� se na skládku ukládá kolem 200 tun odpadu, což jsou asi 

�ty�i desítky plných popelá�ských aut. Sb�rné dvory spole�nosti jsou omezeny a za pár let 

nebudu dostate�né místo pro odpady ob�an� Ostravy a okolí.  

Velkou výhodou pro spole�nost by byla stavba spalovny, která by tak snížila 

náklady a zát�ž p�sobící životní prost�edí. Spalovna by sloužila pro dot�i
ování a následné 

zpracování už separovaného odpadu. Pozitivum u tohoto zám�ru je zisk tepla a elektrické 

energie z komunálního odpadu, a to zhruba 1 136 000 GJ tepla za rok a 23 000 MWh 

elektrické energie za rok. Spalováním komunálního odpadu bychom snížili skládkování o 

180 000 tun odpadu za rok a zbylých 20 000 tun je nespalitelný odpad. Tím by se 

prodloužila životnost stávajícím skládkám komunálního odpadu. V tuto chvíli máme v �R 

3 spalovny, a to v Praze, Brn� a Liberci. V Ostrav� tato spalovna chybí a byla by velkým 

p�ínosem pro m�sto a spole�nost OZO Ostrava s.r.o. 
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Tabulka �. 5.  Potenciální zisk spalovny 

  Množství: 
K� / m�rná 
jednotka Cena celkem: 

Po�et tun spáleného 
odpadu za rok  180 000 tun 1100K�/tun 198 000 000

Vznik elektrické 
energie za rok 23 000 MWh  4,75 K�/ KWh 109 250 000

Vznik tepla za rok 1 136 000 GJ  474,4 K�/ GJ 538 918 400

V �R stojí uloženi odpadu na skládku pr�m�rn� 1100K�/t. Pr�m�rná cena ve 

spalovnách je nyní srovnatelná. Lze tedy p�edpokládat, že by byla spalovna pln�

využívána, jelikož je cena za likvidaci odpadu stejná.  Dle zjišt�ných údaj� vyplívá, že 

ro�n� se m�že ve spalovn� zlikvidovat až 180 000 tun odpadu. Využití energií z odpad� je 

vedlejším efektem p�i spalování, které by mohlo být velkým p�ínosem pro spole�nost. 

 P�i spalování získáváme tepelnou i elektrickou energii. Ro�n� tak m�že spalovna 

vyrobit 23 000 MWh elektrické energie. P�i tržní cen� 4,75 K�/ KWh �iní zisk 109 

250 000 K�. Spalovna vyprodukuje 1 136 000 GJ tepla. P�i tržní cen� 474,4 K�/ GJ �iní 

zisk 538 918 400 K�. Pokud by spalovna pracovala plynule a bez problému, je spalování 

odpadu s využitím energie pon�kud šetrn�jší na životní prost�edí než skládkování a mohlo 

by být ziskové. P�i spalování je hlavním cílem snížit množství odpadu a zkoncentrovat 

nebezpe�né látky v popílku. [9] 



Jana Feilhauerová  
Ekonomické zhodnocení hospoda�ení s odpady ve spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. 

29 
2012 

6. Záv�r 

Cílem mé bakalá�ské práce bylo ekonomicky zhodnotit hospoda�ení s odpady ve 

spole�nosti OZO Ostrava s.r.o.  

Ve své bakalá�ské práci jsem se v jednotlivých kapitolách v�novala historii a 

druh�m odpad�, charakteristikou spole�nosti OZO Ostrava s.r.o., ekonomickým 

zhodnocením nakládání s odpady ve spole�nosti a následné návrhy a doporu�ení na 

zlepšení chodu spole�nosti. Historii odpadu datujeme k 19. století, kdy se odpadové 

hospodá�ství za�ínalo vyvíjet.  

Spole�nost OZO Ostrava s.r.o, je nejv�tší spole�ností p�sobící v oblasti sb�ru a 

skládkování odpadu v Moravskoslezském kraji. Jeho nejv�tším zákazníkem už pro dlouhá 

léta je statutární m�sto Ostrava, které mu nastolilo p�íznivé podmínky pro úsp�šné 

podnikání. Spole�nost dosahuje každým rokem skv�lých ekonomických výsledk� a dále 

rozši�uje svou �innost.  

Na základ� seznámení se s �innostmi, kterými se spole�nost zabývá, jsem se 

pozastavila nad jejich systémy nakládání s odpady. Spole�nost odpady t�ídní, sládkuje a 

recykluje, ale chybí zde systém spalování odpadu.  Proto jsem navrhla, aby spole�nost 

svou sí� p�sobení rozší�ila o spalovnu, která doposud v Ostrav� nebyla vybudována. 

Stavba spalovny by byla velkou výhodou pro spole�nost, protože by snížila náklady a zát�ž 

p�sobící životní prost�edí.  

Na základ� pr�zkumu, který jsem provedla, jsem zjistila, že cena za tunu odpadu 

odvezeného na skládku by byla levn�jší nebo srovnatelná s cenou s odpadu ur�eného ke 

spálení. M�žeme v budoucnu o�ekávat zvýšeni cen u skládkování za ú�elem v�tšího 

využití spalovny. 

Z ekonomického pohledu se návrh jeví jako velmi výhodný, a to nejen z d�vodu, že 

by se výrazn� snížilo množství ukládaných odpad�, ale také by spalovna vytvá�ela 
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elektrickou energii, teplo a výrazn� omezila množství škodlivin p�sobící na životní 

prost�edí.  

�ada ekonomických údaj�, které jsem použila pro svou bakalá�skou práci, pochází 

z výro�ních zpráv, které spole�nost každým rokem zve�ejní. Nákladové položky 

spole�nosti OZO Ostrava s.r.o. byly p�edm�tem obchodního tajemství, proto bylo složité 

se k nim dostat. 
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