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ANOTACE 

 Cílem předložené diplomové práce je čtenáři přiblížit systém odpadového 

hospodářství, které je nezbytnou součástí dnešního civilizovaného světa. Práce ve své 

první části po krátkém úvodu vymezuje základní právní předpisy odpadového 

hospodářství, charakterizuje druhy odpadů, produkci a způsob nakládání s nimi. V další 

části je provedena analýza vývoje nákladů na odstranění odpadů v obci Lubenec za období 

let 2008-2011. Následující část popisuje přípravu, aplikaci a vyhodnocení marketingového 

výzkumu zaměřeného na zjištění spokojenosti občanů s odpadovým hospodářstvím obce 

Lubenec. Předkládá navržená opatření vedoucí k větší efektivitě odpadového hospodářství 

uvedené obce pro další období. Závěrečná část diplomové práce zhodnocuje, zda byl 

dosaženými výsledky naplněn účel diplomové práce. 
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SUMMARY 

 The aim of this diploma work is to provide the reader a system of waste 

management, which is a necessary part of today’s civilized world. The work after a brief 

introduction defines in the first part the basic laws of waste management, describes the 

types of waste,  production and the way of dealing with them. In the next part of work 

there is an analysis of the development of costs for removing waste in the community 

Lubenec during the years 2008-2011. The following part describes a preparation, 

application and evaluation of the marketing research to determine citizens’ satisfaction 

with waste management of the commnunity Lubenec. Presents the proposed steps leading 

to more efficient waste management of the community for the next period. The final part 

evaluates, whether the obtained results meet the purpose of the diploma work. 
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1 ÚVOD, CÍL PRÁCE 

 Odpadové hospodářství je technologické odvětví, které se ve všech ekonomicky a 

průmyslově vyspělých zemích vyvíjí rychlým tempem. Odpady jsou zdroji surovin a 

energie, jejichž význam roste. Vznikají v důsledku neefektivního nakládání 

s neobnovitelnými přírodními zdroji. Jejich nedokonalá likvidace představuje vážné riziko 

znečištění půdy, vody a ovzduší nebezpečnými látkami.  

 Politika odpadového hospodářství České republiky a její environmentální 

požadavky jsou definovány ve Státní politice životního prostředí a vychází z vyváženého 

trvale udržitelného rozvoje, s jehož principy byly Plánem odpadového hospodářství České 

republiky stanoveny cíle a opatření pro nakládání s odpady na území České republiky. Plán 

odpadového hospodářství České republiky, jehož závazná část byla vydána jako nařízení 

vlády č. 197/2003 Sb., je zpracován na období od roku 2003 až do roku 2013 s tím, že 

pokud by došlo k zásadní změně podmínek, na jejichž základě byl zpracován, dojde 

bezprostředně k jeho úpravě.  

 Začátkem devadesátých let minulého století docházelo v odpadovém hospodářství 

k nekoncepčnímu přístupu, prostého jakéhokoli plánování. V České republice se stal v této 

oblasti právním základem nejprve zákon o odpadech č. 238/1991 Sb., který však plně 

nekorespondoval s právní úpravou Evropské unie. Z tohoto důvodu byly v dalších letech u 

nás přijaty další zákony o odpadech, z nichž až zákon č. 185/2001 Sb., klade důraz na 

předcházení vzniku odpadů, stanovuje hierarchii nakládání s nimi a prosazuje základní 

principy ochrany životního prostředí a zdraví obyvatel při nakládání s odpady. Kontrola 

nad dodržováním předpisů v oblasti nakládání s odpady, obaly, chemickými látkami a 

biocidy byla svěřena České inspekci životního prostředí.  

 Cílem předložené diplomové práce je přiblížit čtenáři oblast odpadového 

hospodářství jako celek a zanalyzovat množství vyprodukovaného odpadu a s tím spojené 

náklady na jeho odstranění v obci Lubenec na Lounsku.  

 Dalším cílem diplomové práce je prostřednictvím marketingového výzkumu zjistit 

dostupnost služeb odpadového hospodářství na území obce Lubenec, míru jejich využívání 

poplatníky obce, dostupnost informací o těchto službách a v případě negativních zjištění 

navrhnout opatření, směřující k nápravě.  
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2 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ, DRUHY ODPADŮ, PRODUKCE 

A NAKLÁDÁNÍ S ODPADY  

 Odpadové hospodářství je oblast, která se dotýká bezprostředně všech stupňů 

výrobního a spotřebního cyklu od těžby surovin přes výrobu, dopravu a spotřebu produktů 

až po jejich zneškodnění. Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v ustanovení § 4 pod písm. c) 

uvádí, že odpadové hospodářství je činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na 

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

kontrolu těchto činností [22]. Logickou souvislost mezi uvedeným činnostmi vyjadřuje 

následující Obrázek 1. 

 

Obrázek 1 Schéma odpadového hospodářství 

pramen:[1], vlastní zpracování  

2.1 Předcházení, omezování vzniku odpadů a nakládání s nimi 

 Předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství a nebezpečné vlastnosti, je 

povinností každého, kdo vykonává činnost s ním spojenou. Pokud vzniku nelze zabránit, 

musí být odpady využity nebo odstraněny způsobem, který vyhovuje lidskému zdraví a 

životnímu prostředí.  

 Jedná se o prioritní princip znázorněný na Obrázku 2, který je součástí prakticky 

všech souvisejících směrnic rady Evropského společenství. 
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Obrázek 2 Základní hierarchie odpadové hospodářství 

pramen:[22], vlastní zpracování 

Pozornost je zaměřena především na podmínky, které se nejlépe uplatňují  na EMS [9]. 

 Jako jeden z jejich nástrojů se používá strategie, která se nazývá Čistší produkce. 

Účelem této strategie je snaha o podchycení příčiny vzniku znečištění místo toho, aby 

řešila vzniklé příznaky problémů životního prostředí. Jejím hlavním cílem je eliminace 

vzniku škodlivin u zdroje změnami výrobků či výrobního procesu. Americká agentura 

EPA jako první přišla s definicí čistší produkce, která určila směr celému světu při její 

aplikaci. Tato definice z roku 1986 zní: „Čistší produkce znamená snížení množství 

odpadů a škodlivin unikajících do okolního prostředí. To platí pro škodliviny, které 

vznikají ve výrobě, jsou upraveny v zařízení pro čištění odpadních plynů a odpadních vod 

a skladovány či deponovány“ [2]. 

 Při nakládání s odpady je nejdůležitější minimalizace jejich množství. K tomu se 

využívají zejména metody úpravy technologií a výběr vhodných surovin, které 

minimalizují množství vedlejších produktů. Na konci životnosti výrobku, lze již u většiny 

případů pouze minimalizovat jeho objem, a to například stlačováním. Jako příklad mohu 

uvést nakládání s plastovými lahvemi [7]. 
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2.2 Legislativa odpadového hospodářství 

 Úkolem práva odpadového hospodářství je upravovat chování dotčených subjektů 

ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem právní úpravy je přispět k dosažení příznivého 

stavu životního prostředí, které umožní existenci a zdravý rozvoj nejen současné generaci 

ale i generacím budoucím a vybudovat optimální vztah mezi takovýmto stavem životního 

prostředí a ekonomickým reprodukčním procesem. Z povahy práva plyne, že se jako forma 

regulující lidské chování uplatňuje tam, kde je třeba řešit konfliktní sociální situace, které 

nestačí regulovat etické normy. Legislativa odpadového hospodářství je systémem příkazů, 

zákazů a dovolení, kterými se reguluje především chování znečišťovatelů a uživatelů 

přírodních zdrojů. Součástí právní úpravy je i působnost orgánů veřejné správy. 

Legislativu odpadového hospodářství v České republice řídí dva základní obecně závazné 

právní předpisy přijaté Parlamentem České republiky, několik vyhlášek a několik nařízení 

vlády. Pro ucelený přehled právních předpisů odpadového hospodářství, lze využít web 

Ministerstva životního prostředí, kde na stránce www.env.cz nalezneme všechny platné 

zákonné normy a vyhlášky. Pro účely této práce si představíme pouze některé z nich.   

2.2.1 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002 a nahradil 

původní zákon č. 125/1997 Sb. Upravuje nakládání s odpady a definuje mimo jiné i 

následující základní pojmy. 

 Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost 

se jí zbavit a která přísluší do některé ze skupin odpadů uvedených v Příloze č. 1 k zákonu 

o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 Nebezpečný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, 

uvedeném ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více 

nebezpečných vlastností uvedených v Příloze č. 2 k zákonu o odpadech č. 185/2001 Sb. 

 Nakládání s odpady je jejich shromažďování, sběr, výkup, přeprava, doprava, 

skladování, úprava, využití a odstranění.  

 Způsoby nakládání s odpadem jsou rozděleny do dvou skupin, v souladu se 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech na: 

 využívání odpadů - jedná se o činnosti uvedené v Příloze č. 3 k zákonu o odpadech 

č. 185/2001 Sb. 
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 odstraňování odpadů - jedná se o činnosti uvedené v Příloze č. 4 k zákonu o 

odpadech č. 185/2001 Sb. 

Uvedené způsoby nakládání rozšiřuje vyhláška č. 383/2001 Sb. o ostatní způsoby 

nakládání. 

 Předmětem zákona: 

 jsou pravidla pro předcházení vzniku odpadů a pro nakládání s nimi při dodržování 

ochrany životního prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje, 

 jsou práva a povinnosti osob v odpadovém hospodářství, 

 je působnost orgánů veřejné správy. 

Zákon se nevztahuje na nakládání: 

 s odpadními vodami, 

 odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládaných 

v obalech, výsypkách a odkalištích, 

 odpadů drahých kovů, 

 radioaktivních odpadů, 

 mrtvých lidských těl a ostatků, 

 konfiskátů živočišného původu, 

 nezachycených emisí znečišťujících ovzduší, 

 odpadů trhavin, výbušnin a munice [22]. 

2.2.2 Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech 

 Ve chvíli, kdy obal přestane plnit účel, pro který byl vyroben, stává se z něj odpad. 

Mnohé obalové odpady jsou však velmi dobře využitelné a mohou dále sloužit jako 

vstupní suroviny pro zpracování jiných výrobků, například dalších obalů. Aby byl proces 

recyklace co nejúčinnější, je potřeba odpady z obalů třídit na jednotlivé složky podle jejich 

materiálového složení. 

 Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2002 a vůči němu 

má zákon o odpadech subsidiární platnost. Tedy zákon o odpadech se použije na nakládání 
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s odpady z obalů pouze v případech, kdy zákon o obalech nestanoví něco jiného. Zvláštní 

úprava v zákoně o obalech má tedy přednost před úpravou obecnou v zákoně o odpadech. 

 Předmětem zákona: 

 je chránit životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to zejména 

snižováním hmotnosti, objemu a škodlivosti obalů a chemických látek v těchto 

obalech obsažených v souladu s právem Evropských společenství, 

 jsou práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob a působnost 

správních úřadů při nakládání s obaly a uvádění obalů a balených výrobků na trh 

nebo do oběhu, při zpětném odběru a při využití odpadu z obalů a stanoví poplatky 

a ochranná opatření, opatření k nápravě a pokuty. 

Zákon se vztahuje na nakládání: 

 se všemi obaly, které jsou v České republice uváděny na trh nebo do oběhu, s 

výjimkou kontejnerů užívaných v silniční, železniční nebo letecké dopravě nebo při 

námořní nebo vnitrozemské plavbě podle mezinárodních smluv, jimiž je Česká 

republika vázána a které byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv nebo ve 

Sbírce zákonů [23]. 

2.2.3 Vyhláška č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady 

 K uvedeným zákonům jsou vydány příslušnými ústředními orgány státní správy 

vyhlášky a nařízení. Zde bych se zmínil zejména o vyhlášce č. 383/2001 Sb., která 

upravuje: 

 náležitosti žádosti o souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, 

sběru nebo výkupu odpadů a žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, 

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

je provozovatel zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povinen vést evidenci osob, 

od kterých odpady odebral nebo vykoupil, 

 podrobnosti nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými 

zařízeními, 
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 obsah roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru za uplynulý kalendářní 

rok, 

 způsob vedení evidence odpadů, vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí, evidence 

při přepravě nebezpečných odpadů a ohlašování odpadů, zařízení shromažďovacích 

míst nebezpečného odpadu, sběrových míst a skladech odpadů, 

 plány odpadového hospodářství [21]. 

2.2.4 Plán odpadového hospodářství České republiky na období 2003-2013 

 Plán odpadového hospodářství České republiky, který nabyl účinnosti dne  

1. července 2003, byl vydán ve formě nařízení vlády. Jedná se o zásadní strategický 

dokument odpadového hospodářství v České republice. Jeho existence vychází ze zákona o 

odpadech č. 185/2001 Sb., který ho ukládá zpracovat příslušnému ministerstvu, krajům 

v samostatné působnosti a původcům odpadů.   

  Na tento plán navazuje postupné zpracování a projednávání Realizačních programů 

České republiky, na základě kterých se formulují opatření jako podklad pro usnesení vlády 

[14]. 

 Závazná část řešení plánu odpadového hospodářství České republiky stanovuje 

zejména: 

 opatření k předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných 

vlastností, 

 zásady pro nakládání s nebezpečnými odpady, 

 zásady pro nakládání s vybranými odpady podle části čtvrté tohoto zákona, 

 zásady pro vytváření jednotné a přiměřené sítě zařízení k nakládání s odpady, 

 zásady pro rozhodování ve věcech dovozu a vývozu odpadů podle části deváté 

zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 

 podíl recyklovaných odpadů, 

 podíl odpadů ukládaných na skládku, 

 maximální množství organické složky ve hmotě ukládané do skládek [20].  
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2.3 Druhy odpadů  

 Odpady lze dělit z několika hledisek. Např. podle skupin a druhů je lze rozdělit na 

základě tzv. Katalogu odpadů, který je obsažen v prováděcí vyhlášce č. 381/2001 Sb. Pro 

účel této práce odpady rozdělíme podle základních oborů hospodářské činnosti tak, jak to 

vyobrazuje následující Obrázek 3. 

  

 

Obrázek 3 Rozdělení odpadů 

pramen:[11], vlastní zpracování 

2.3.1 Odpady z těžby a zpracování nerostných surovin 

 Odpady z těžby jsou specifické tím, že část z nich se řídí podle zákona  

č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (tzv. horní zákon) a část podle 

zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech. Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a 

dalšího zpracování nerostů kamene jsou zařazeny v Katalogu odpadů do skupiny 01. Na 

odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané 

v odvalech a odkalištích se vztahuje již zmiňovaný horní zákon.     

 Odpady z lomového hornictví 

 Odpady z lomové těžby nazýváme výsypky či odvaly, které vznikají vrstvením 

skrývky, což je určité množství zeminy pokrývající užitkový nerost. Desítky až stovky 

miliónů kubických metrů sypaných zemin jsou ukládány v hnědouhelných lomech, které 

kromě užitkového nerostu poskytují druhotné či doprovodné suroviny. Jedná se např. o 

sprašové nebo cihlářské hlíny, kaoliny, bentonity, písky nebo štěrky. Do roku 2005 se tyto 

suroviny bez rozlišení vozily na výsypky, avšak v současné době dochází v případě 
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mocnějších vrstev k selektivní těžbě aspoň některých z nich. Uvolněná plocha, která 

vznikne na dně lomu po odtěžení užitkového nerostu, se využívá pro stavbu vnitřní 

výsypky. Při těžbě je kladen důraz na uložení vytěžených hmot ve vlastním lomu, a to 

z důvodu minimalizace pozdějších sanačních a rekultivačních prací. 

  Během hornických prací dochází také ke znečištění důlní vody, která se obohatí po 

průchodu přes užitkový nerost různými minerály, čímž dochází ke snížení pH. Takto silně 

agresivní vodu je potom třeba neutralizovat v úpravně důlních vod. Další odpady z těžby 

při skrývkových pracích, jsou např. zbytky křovinného porostu a pařezy po vymýcených 

plochách.  

 Na neuhelných lomech v České republice dochází k těžbě užitkových nerostů pro 

stavební výrobu či další průmyslové odvětví. V tomto případě se odpady dělí do skupin 

podle technologického procesu těžby a zpracování surovin. Jedná se o skrývkové 

materiály, technologický odpad, prachy ze zpracování suroviny suchým způsobem, kaly 

z mokrého procesu úpravy a nestandardní kamenivo s nevhodným zastoupením 

jednotlivých frakcí [8]. 

 Odpady z těžby a úpravy černého uhlí 

 Těžba černého uhlí se v České republice od roku 2000 snížila ze 14,9 milionů tun 

na 11,4 milionů tun v roce 2010, naopak dovoz černého uhlí se ve stejném období 

zdvojnásobil. Vývoz mezi těmito roky se zvýšil zhruba o deset procent [29]. 

 Odpady z těžby a úpravy uhlí dělíme z pohledu na technologické místo jejich 

vzniku na: 

 důlní kámen – průvodní horniny vytěžené na povrch, bez kvantifikované zrnitosti. 

Tyto hlušiny mají svůj původ v otvírce, přípravě nebo údržbě důlních děl, 

 hlušiny separované úpravnickým procesem, 

o výpěrky z hrubého systému rozdružování (10 – 200 mm), 

o výpěrky z jemného systému rozdružování (0,5 – 10 mm), 

o flotační hlušiny - nepěnový produkt flotačního rozdružování (0 - 0,5 mm), 

 odvalové hlušiny – důlní kámen či úpravárenské hlušiny uložené na odvalu [8]. 
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2.3.2 Odpady z průmyslu 

 Tak jako ostatní druhy odpadů, lze odpady z průmyslu dělit z několika pohledů. 

Jeden z nich je dělení průmyslových odpadů na mechanické a chemické. Problém 

mechanický odpadů (písek, sklo, strusky, plasty, aj.) spočívá pouze v jejich nežádoucím 

množství na skládkách a ve skladech. Chemické odpady (organické kapalné chemikálie a 

rozpouštědla, odpady obsahující těžké kovy, aj.) jsou však svou povahou nebezpečné, a to 

zejména životnímu prostředí. Je nutné volit takový druh jejich úpravy, aby byly odstraněny 

nebo alespoň omezeny jejich nebezpečné vlastnosti. Z čistě technologického hlediska lze 

většinu chemický látek z nebezpečných odpadů vhodnou úpravou získat zpět. Nebezpečné 

průmyslové odpady se vyskytují ve všech skupenstvích nebo v jejich směsi (suspenze 

pevných látek, rozpuštěné plyny v kapalinách atd.). Průmyslové odpady jsou z většiny 

tvořeny nebezpečnými odpady, které jsou především tvořeny odpady na chemickém 

základu.  

 Z hlediska míry ohrožení životního prostředí, lze průmyslová odvětví rozdělit na: 

 silně zátěžová (např. těžební, energetický průmysl, chemický průmysl), 

 středně zátěžová (např. výroba stavebních hmot, potravinářský průmysl), 

 mírně zátěžová (dřevozpracující průmysl, textilní průmysl) [11].    

2.3.3 Odpady ze stavební činnosti 

 Odpady ze stavební činnosti vznikají při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a 

odstraňování staveb. Jsou zařazeny v Katalogu odpadů do skupiny 17. Představují velmi 

důležitý zdroj druhotných surovin. Procesem recyklace mohou opět vstoupit jako 

plnohodnotné stavební materiály do materiálového oběhu ve stavebnictví.  

 Objem stavebního a demoličního odpadu se v ČR pohybuje mezi 9-11 mil. tun za 

rok [25].   

 V zemích Evropské unie a také v České republice je pozornost zaměřena takřka 

výhradně na tyto skupiny odpadů: 

 beton, hrubá a jemná keramika a výrobky ze sádry a azbestu, 

 asfalt, dehet, výrobky z dehtu, 

 zemina vytěžená, 

 směsný stavební a demoliční odpad. 
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Uvedenými odpady lze nahradit inertní minerální suroviny tzn. štěrkopísky a stavební 

kámen a jim podobné přírodní materiály. Podle charakteru stavebních a demoličních prací 

může být stavební odpad tvořen ze 2/3zeminou a horninou. Demoliční stavební odpad 

obsahuje cca 20 % dřeva, 10 % omítky, 5 % kovů, 45 % cihel a betonu a až 20 % plastů a 

ostatních materiálů. Charakter stavby, užitá technologie a stavební materiál určují složení 

stavebního odpadu, který kolísá ve značně širokých mezích. V zemích Evropské unie se 

uvádí, že cca 30–50 % stavebního odpadu bylo opět využito jako stavebního materiálu 

nebo recyklováno (recyklací se chápe většinou úprava odpadu na stavební hmoty), zatím 

co v České republice tato hodnota nepřesahuje 10 až 15 % [15]. 

 Analýzou toku tohoto odpadu provedenou v USA pod vedením EPA bylo zjištěno, 

že odpad z demolic obsahuje méně škodlivin než stavební odpad, protože před zahájením 

demolice se z něj odstraní všechny škodlivé materiály (např. azbest, olovo, polychlorované 

bifenyly, stlačený plyn a rtuť obsažené v elektronických přístrojích). Zbytek odpadu se 

třídí pro recyklaci. Cihly a beton jsou velmi často zpracovány na místě a využity jako 

plnidlo. Stavební odpad naopak většinou obsahuje pěnový polystyrén, plasty nebo zbytky 

obalového materiálu. Požadavky na recyklaci jsou často uvedeny ve smlouvě o provedení 

demolice [17]. 

2.3.4 Odpady ze zemědělství 

 Mezi odpady ze zemědělství, které jsou v Katalogu odpadů zařazeny do skupiny 02, 

řadíme odpady z prvovýroby v zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a 

z výroby a zpracování potravin. Odpady ze zemědělství rozdělujeme podle základních 

odvětví zemědělské výroby na: 

 odpady z rostlinné výroby, 

 odpady ze živočišné výroby. 

 Odpady z rostlinné výroby 

 Mezi odpady rostlinné výroby patří zejména sláma, zbytky různých natí, řepné 

skrojky, kukuřičné stvoly, odpady po čištění obilí, apod. Tyto se využívají především 

k zakrmování.    



Bc. Zdeněk Kutáč: Odpadové hospodářství obce Lubenec 

 2013  12 
 

 sláma - využití nalezne při hnojení nebo krmení. Společně s další biomasou jí lze 

využít k výrobě tepelné a elektrické energie. Také se používá jako izolační 

materiál; 

 silážní šťávy - odpad, který v anaerobních podmínkách vzniká při biologické 

konzervaci šťavnatých krmiv. Silážní šťávy obsahují výluhy přísad, které se do 

siláží přidávají jako konzervační látky. Jejich vzniku lze zabránit již na poli, a to 

sklizní plodin s co největším  obsahem sušiny a dále zabráněním nekontrolovanému 

odtoku silážních šťáv ze silážních žlabů a sil jejich zachytáváním do sběrných jam. 

Silážní šťávy je možné v omezené míře využít jako hnojivo nebo při rekultivaci 

složišť popelů; 

 odpady z pěstování rostlin - mezi ně řádíme řepné skrojky, sladový květ, sladové 

mláto nebo vřetena kukuřičných palic. Využívají se při výrobě krmiv, ale také léků 

nebo při výrobě bioetanolu [28]. 

 Kromě biomasy se z rostlinné výroby mohou objevit další odpady, které jsou 

nebezpečné, a to: 

 odpady z moření osiv se zbytky mořidel obsahující Hg, 

 odpady z plastů a papíru znečištěné mořidly osiv s obsahem Hg, 

 zbytky zásoby jiných anorganických agrochemikálií obsahující těžké kovy a 

toxické prvky, 

 zbytky organických pesticidů a jiných agrochemikálií [7].    

Odpady ze živočišné výroby 

 Rostlinná výroba organicky navazuje na zemědělskou živočišnou výrobu. Odpady 

ze živočišné výroby vznikají z tzv. farmového chovu hospodářských zvířat. Produkce 

odpadů z těchto chovů je výrazně menší, než v minulosti, kdy se zvířata chovala především 

ve větším počtu ve speciálních zařízeních, jako jsou vepříny či kravíny. Předmětné opady 

závažným způsobem znečišťují povrchové a podzemní odpadní vody. Mezi tyto odpady 

patří:     

 chlévská mrva - nezušlechtěná směs pevných výkalů, moče, steliva, zbytků krmiva 

a vody. Vhodnou úpravou lze využít jako cenné hnojivo,  

 močůvka - prokvašená moč ustájených hospodářských zvířat zředěná vodou, 
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 kejda - částečně zkvašená směs tuhých a tekutých výkalů hospodářských zvířat a 

zbytků krmiv s určitým podílem technologické vody, 

 hnojůvka - tekutina, která vytéká z hnoje při zrání hnojiště. Na rozdíl od močůvky 

obsahuje velké množství mikroorganizmů.  

 Zvláštní zemědělské odpady 

 Mezi zemědělské odpady s nebezpečnými vlastnostmi patří uhynulá zvířata, odpad 

vajec z líhní drůbeže a masokostní moučky [28]. 

2.3.5 Komunální odpady 

 Pojem komunální odpad je zakotven v ustanovení § 4 písm. b) zákona o odpadech 

č. 185/2001 Sb. Je to veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, 

s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných 

k podnikání. Ve smyslu uvedeného zákona není původcem odpadů občan, nýbrž obec, 

které odpady předává na místech k tomu určených v rámci systému jejího odpadového 

hospodářství. Obec provádí evidenci komunálních odpadů a jemu podobných dle Katalogu 

odpadů. Pokud není původcem odpadu občan, respektive obec, ale jiný subjekt, pak 

hovoříme o odpadu podobnému komunálnímu odpadu. Tím může být odpad 

ze živnostenských provozoven, průmyslových útvarů, nebo z úřadů. V Katalogu odpadů je 

komunální a jemu podobný odpad zařazen do skupiny 20.  

 Z pohledu druhů, lze na tuto skupiny pohlížet jako na: 

 složky z odděleného sběru: 

o nebezpečné složky,  

o využitelné složky,  

 odpady ze zahrad a parků: 

o odpady z údržby zeleně, 

o odpady ze hřbitova, 

 ostatní komunální odpady: 

o směsný komunální odpad, 
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o odpad z tržišť, 

o uliční smetky, 

o kal ze septiků a žump, 

o odpad z čištění kanalizace, 

o objemný odpad. 

 Komunální odpad se skládá z různorodých druhů odpadů, které souvisí jednak 

s činností občanů obce a také se službami obce. Největší podíl komunálního odpadu tvoří 

odpad z domácností. Za tento odpad lze považovat odpad z denní potřeby domácností nebo 

odpad z činnosti související s úklidem obytných staveb, které lze odkládat do sběrných 

nádob. Složka komunálních odpadů, která zůstává po vytřídění využitelných složek (např. 

papírů, skla, plastů), objemného odpadu a nebezpečného odpadu, se nazývá směsný 

komunální odpad [3].  

2.3.6 Elektrický a elektronický odpad 

 Elektroodpad je směs kovů, jejich slitin a sloučenin, různých druhů plastů, 

keramiky a skla, znečištěnou prachem, otěry a obrusy. Tento odpad představuje problém 

zejména z hlediska velkých ztrát využitelných surovin a z hlediska svého zpracování, 

protože obsahuje značné množství nebezpečných látek ohrožujících životní prostředí. Již 

od 70. let minulého století produkce tohoto odpadu naléhavě stoupá, a to díky rychlému 

technickému vývoji, klesající pořizovací ceně a krátké době životnosti elektrických 

zařízení. Evropský parlament a Rada Evropské unie z tohoto důvodu přijaly společnou 

regulaci, jejíž základní kritéria byla stanovena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních, ve znění směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2003/108/ES, a směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2002/95/ES o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních [16]. Elektrické a elektronické zařízení je charakteristické tím, 

že pro svou činnost potřebuje elektrický proud nebo magnetické pole, také je může 

generovat, vést a měřit. Je určeno pro aplikaci s napětím nepřesahujícím 1000 V pro 

střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Lze ho rozdělit do skupin na: 

 velké a malé domácí spotřebiče, 

 zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení, 
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 spotřebitelská zařízení, 

 osvětlovací zařízení, 

 elektrické a elektronické nástroje, 

 hračky, vybavení pro volný čas, 

 lékařské přístroje, 

 přístroje pro monitorování a kontrolu, 

 výdejní automaty [11]. 

2.3.7 Odpady z dopravy 

 Doprava se významným způsobem dotýká života nás všech. Denně se s ní 

setkáváme na každém kroku, ať už v tom pozitivním slova smyslu nebo v tom negativním. 

Její služby využíváme zejména při přepravě lidí, výrobků či informací, k čemuž využíváme 

různé dopravní prostředky, z nichž zejména automobily působí na náš svět negativně. 

Každým rokem dochází v České republice k nárůstu počtu motorových vozidel. Podle 

Českého statistického úřadu se jejich počet za období let 2005-2011 navýšil přibližně o 

jeden milión. Z tohoto hlediska je zřejmé, že dochází k uvolňování stále většího množství 

emisí výfukových plynů do ovzduší a ke zvyšujícímu se počtu vozidel s ukončenou 

životností.   

 Odpady z dopravy lze dělit na: 

 vozidla s ukončenou životností, 

 upotřebitelné minerální oleje (ropného původu, polysyntetické či syntetické), 

 opotřebované pneumatiky. 

2.3.8 Odpady ze zdravotnických zařízení 

 Odpadem ze zdravotnických zařízení je považován odpad z nemocnic a z ostatních 

zdravotnických nebo jim podobných zařízení zahrnující komponenty různého fyzikálního, 

chemického a biologického materiálu, který vyžaduje zvláštní nakládání a likvidaci 

vzhledem ke specifickému zdravotnímu riziku. 

 Lze je dělit z hlediska rizika pro okolí na: 

 infekční (injekční jehly, použité tampóny), 
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 neinfekční (zdravotnické oděvy). 

 Mezi odpady ze zdravotnických zařízení nepatří mrtvá těla nebo jejich části, 

farmaceutika a jiné toxické látky, jejichž likvidace probíhá v detoxikačních zařízeních a 

spalovnách.  

2.3.9 Odpady ze živelných pohrom 

 Jedná se o specifických odpad, který v našich podmínkách vzniká zejména po 

povodních. K jeho vzniku může dále dojít při zemětřesení, orkánech nebo při výbuchu 

sopek.  

2.4 Produkce odpadů a nakládání s nimi 

  Původci odpadů a osoby oprávněné k podnikání s odpady mají povinnost podle 

zákona o odpadech zasílat hlášení o roční produkci a nakládání s odpady příslušnému 

obecnímu úřadu s rozšířenou působností. Tyto informace se pak vkládají do celostátní 

databáze ISOH a jsou pak zasílány Evropské komisi [11]. 

 Systém ISOH provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 

v Praze Centrum pro hospodaření s odpady, který nalezneme v prostředí internetu na 

adrese http://www.ceho.cz/.    

2.4.1 Analýza produkce odpadů v ČR za období 2010-2011  

 Každoroční zjišťování míry produkce odpadů a nakládání s nimi provádí Český 

statistický úřad, který pravidelně vydává společně s Ministerstvem životního prostředí 

periodickou publikaci nazývanou „Statistická roc ̌enka životního prostředí České 

republiky“.  

 Svým šetřením zjistil, že v roce 2011 dosáhla celková produkce odpadů v České 

republice 23,6 milionů tun, což znamená oproti roku 2010 pokles o 2,1 %. Z tohoto 

celkového množství vyprodukovaného odpadu tvořil nebezpečný odpad 1 503 tisíc tun, což 

do jisté míry znamená, že se podíl nebezpečného odpadu na celkové produkci odpadů 

zásadně oproti roku 2010 nezměnil. Jak vyplývá z Tabulky 1, činností podniků bylo 

vyprodukováno v roce 2011 celkem 19,9 milionů tun odpadu, z čehož 1 490 tisíc tun byl 

odpad nebezpečný. Celková produkce podnikových odpadů ve srovnání s rokem 2010 

klesla zejména kvůli nižší produkci odpadů v odvětvích stavebnictví, činností souvisejících 
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s odpadními vodami, odpady a sanacemi, výroby a rozvodu elektřiny, plynu, tepla a 

klimatizovaného vzduchu. Příčinou poklesu produkce odpadů v oblasti energetiky byla 

změna klasifikace některých materiálů, což postihlo i odvětví zpracování odpadů.  

K významnějšímu zvýšení produkce odpadů došlo v odvětví zemědělství a rybářství, a to 

vlivem zvýšené produkce odpadu z údržby rybníků. Z Tabulky 1 dále vyplývá, že obce 

v roce 2011 vyprodukovaly celkem 3,7 miliónů tun odpadů, podobně jako v předchozím 

roce. Celková produkce komunálních odpadů se v České republice se za posledních deset 

let zásadním způsobem nezměnila. Pohybuje se vždy kolem hodnoty 3 miliónů tun.  

Tabulka 1 Produkce odpadů v ČR za období 2010-2011 

Oblasti 
Celkem [t] Nebezpečné [t] Ostatní [t] 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Produkce odpadů celkem  24 123 560 23 576 396 1 370 679 1 502 504 22 752 881 22 073 892 

     Z podniků 20 423 322 19 918 509 1 357 825 1 489 953 19 065 497 18 428 556 

zemědělství, lesnictví a 
rybářství 

113 685 213 539 6 166 5 787 107 519 207 752 

těžba a dobývání 114 569 167 433 15 949 12 027 98 621 155 406 

zpracovatelský průmysl 4 202 463 4 780 000 550 376 676 015 3 652 088 4 103 985 

výroba a rozvod elektřiny, 
plynu, tepla a 
klimatizovaného vzduchu 

1 540 396 1 106 366 37 139 36 115 1 503 257 1 070 252 

činnost související s 
odpadními vodami, odpady 
a sanacemi 

2 507 187 2 202 950 550 690 467 010 1 956 497 1 735 941 

stavebnictví 9 353 672 8 773 903 97 918 203 366 9 255 754 8 570 537 

doprava a skladování 178 080 273 414 16 052 19 054 162 028 254 360 

     Z obcí 3 700 238 3 657 887 12 854 12 551 3 687 384 3 645 336 

komunální odpad 3 334 240 3 357 877 5 028 4 530 3 329 212 3 353 346 

pramen:[27], vlastní zpracování 

2.4.1 Nakládání s odpady v České republice v roce 2011 

 Množství odpadů, se kterými je ve sledovaném období nakládáno, bývá zpravidla 

vyšší než produkce odpadů, a to především o odpady dovezené ze zahraničí a o odpady 

odebrané ze skladu. Hodnota ukazatele se zvyšuje také díky vícenásobnému nakládání a 

předávání jinému subjektu. V roce 2011 bylo celkem nakládáno s 30,5 miliony tun odpadu. 

Z tohoto množství bylo 11,3 milionů tun využito (37 %), 6,2 milionů tun odstraněno 

(20 %) a s 13 miliony tun odpadu bylo nakládáno ostatními způsoby nakládání (43 %). 

Celkové množství odpadu, s nímž bylo nakládáno, oproti roku 2010 vzrostlo o 9 %. Nárůst 

byl zaznamenán u všech způsobů nakládání s odpady. Využívání odpadu stouplo o 14 %, 

odstraňování o 16 % a ostatní způsoby nakládání o 3 %. Srovnatelnost sumárních hodnot 
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nakládání je poměrně komplikovaná. V první řadě je třeba si uvědomit, že v průběhu 

období, za které jsou odpady statisticky zjišťovány, došlo postupně k nárůstu počtu 

ostatních způsobů nakládání. Bylo to způsobeno tím, že některé specifické způsoby 

nakládání byly z využívání odpadů legislativně vyčleněny a zařazeny do skupiny ostatních 

způsobů nakládání. Od roku 2006 lze hovořit o srovnatelných datech týkajících se 

nakládání s odpady [27]. 

2.4.2 Způsoby využívání a odstraňování odpadů 

 Otázka zneškodňování odpadů nebo jejich racionálního využití představuje dnes 

prvořadý úkol z hlediska ochrany životního prostředí i z hlediska ekonomického. Konflikty 

způsobené se zneškodňováním odpadů se netýkají pouze technologie, ale zasahují přímo 

do životního prostředí. Odpady postihují v různé míře vodu, vzduch i půdu, a to buď 

okamžitě, nebo po uplynutí určité doby. Následky znečištění jsou dočasné, ale můžou být i 

trvalé, přetrvávající i několik desítek let [1].  

 Pro účely této práce si stručně představíme následující základní skupiny způsobů 

nakládání s odpady, které jsou použitelné pro všechny typy odpadů. 

 Recyklace 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 98/2008 v článku 3 definuje 

pojem recyklace jako jakýkoli způsob využití, jímž je odpad znovu zpracován na výrobky, 

materiály nebo látky, ať pro původní nebo pro jiné účely. Zahrnuje přepracování 

organických materiálů, ale nezahrnuje energetické využití a přepracování na materiály, 

které mají být použity jako palivo nebo jako zásypový materiál. 

 Cílem recyklační technologie je přeměna odpadu na druhotnou surovinu. Pojem 

druhotná surovina není nijak upraven příslušnou legislativou. Jedná se však o materiál, 

které je získán fyzikálně chemickými postupy z odpadů a je bezprostředně využíván ve 

výrobním procesu jako náhrada primárních materiálů. Základní vlastností recyklační 

technologie je její relativní samostatnost v technologickém schématu uvedeném na 

následujícím Obrázku 4.  
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Obrázek 4 Technologické schéma recyklace 

     pramen:[13], vlastní zpracování 

Recyklační technologie jsou totiž realizovány samostatně, obvykle ve formě dodatečných 

investic, a to za účelem zvýšení nejen ekonomické, ale i environmentální účinnosti 

existujících výrobních postupů.  

 Další vlastností recyklační technologie je její dočasnost, jelikož po určité době by 

měla být nahrazena máloodpadovou technologií, u níž bude environmentální hledisko 

výrobní činnosti vzato plně v úvahu [11]. 

 Skládkování 

 Problematika skládkování odpadů v České republice je stále velmi aktuální. V roce 

2011 bylo v České republice skládkováním odstraněno 88 % odpadů z celkového množství 

odstraněného odpadu [26].  

 Jedná se o klasický a dosud nejvyužívanější způsob nakládání s odpady, který je 

jednoduchý a levný ve srovnání s recyklací nebo spalováním. Spočívá v trvalém uložení 

odpadu na skládce za podmínek stanovených ochranou životního prostředí. Skládky 

odpadu by měly být hluboké s co nejmenším povrchem. Provedení skládky má vliv na 

vznik skládkového plynu, jeho migraci a sycení odpadní vodou. V důsledku špatného 

provedení skládky může dojít k ohrožení životního prostředí v jejím okolí. Z několika 

důvodů je nutné provádět celoplošně hutnění skládky ve slabých vrstvách. Touto činností 

se urychlí ve skládce anaerobizace (vytěsnění vzduchu), což v konečné fázi způsobí 

omezení zápachu, dále na skládku lze uložit více odpadů a zlepší se hygiena okolí společně 

se zvýšením protipožární ochrany.  

 Dalším důležitým opatřením je zabránit úniku drobného odpadu vlivem 

nepříznivých povětrnostních podmínek. K tomu lze účelně využít oplocení.  

 V neposlední řadě je důležité zakrytím zabránit vnikání srážkových vod do skládky, 

čímž je zamezeno volné šíření skládkových plynů do okolí a umožněn proces biologické 

rekultivace [9]. 
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 Tepelné zpracování odpadů 

 Odpady se tepelně zpracovávají především spalováním, pyrolýzou a dále různými 

procesy zplyňování a zkapalňování.  Spalováním odpadů se především snižuje množství 

organických kontaminantů v odpadech, omezuje celkové množství odpadů a soustřeďují 

těžké kovy v zachycovaném popílku. Podmínkou spalování odpadů je spalovat pouze 

takové množství odpadů, které již nemůže být využito jako druhotné suroviny. Spalování 

je způsob odstranění odpadů, který by měl přicházet v úvahu před uložením odpadu na 

skládku. Jeho použití je vhodné všude tam, kde je nedostatek místa pro provoz skládky. 

Nevýhodou spalování jsou však vysoké investiční a provozní náklady. Spalováním lze 

odstraňovat zejména tekuté kaly, tuhé a plynné odpady. Při spalování je nutné dodržet 

několik bezpečnostních zásad. Přivádět dostatek spalovacího vzduchu do spalovací 

komory, produkovat dostatek tepla k rychlému zahřátí odpadu, vytvářet požadovanou 

teplotu ve spalovací komoře a dostatečně zdržovat spaliny v pásmu vysokých teplot.  

 Biologické zpracování odpadů 

 Významnou skupinou odpadů v České republice jsou biologicky rozložitelné 

odpady. Tyto pocházejí ze zemědělské a lesnické produkce a ze zpracovatelského 

průmyslu. Jedním ze způsobů jejich využití je kompostování, při kterém dochází 

k analogickým procesům jako při přeměně organické hmoty v přírodním prostředí [11].    

 Příprava surovin pro kompostování je základem úspěšného procesu kompostování. 

Cílem kompostování je pokud možno rychle a beze ztrát odbourat organické substance a 

tyto převést na substance stabilní, pro rostliny vhodné. Přitom je snaha pokud možno za 

krátkou dobu zrání kompostu při nízkých emisích do vzduchu a malé produkci průsakové 

vody vyrobit kvalitní vysokohodnotný produkt. Při procesu zrání kompostu se výchozí 

látky rozkládají na jednoduché komponenty, tvořící žádoucí humus. Složení 

mikrobiologické flóry podléhá během kompostovacího procesu stálým změnám. Největší 

nárůst mají vždy ty organismy, které se přizpůsobí momentální úrovni podmínek. 

Výrazným faktorem je přitom teplota, jejíž nárůst je závislý na procesu odbourávání. 

Typické fáze procesu zrání, které při kompostování probíhají, jsou intensivní zrání, 

dozrávání a skladování.  

 Při procesu kompostování hraje důležitou roli obsah kyslíku, vlhkost a teplota [12]. 
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3 VÝVOJ NÁKLADŮ NA ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ VE 

VYBRANÉ OBCI 

 Obec Lubenec leží v okrese Louny, mezi Doupovskými a Tepelskými vrchy, 

v mírně zvlněné Jesenické pahorkatině na konci výběžku úrodné plošiny, táhnoucí se podél 

řeky Ohře. Nachází se v nadmořské výšce 373 m na území o rozloze 36,68 km². Obcí vede 

mezinárodní silnice E48, která z ní vytvořila dobře turisticky dostupnou oblast pro širší 

veřejnost. K datu 30. dubna 2011 žilo v obci a jejích devíti částech 1 508 obyvatel. Jedná 

se o Přibenice, Ležky, Vítkovice, Libkovice, Horní a Dolní Záhoří, Libyni, Drahonice a 

Řepany. V obci Lubenec se nachází zdravotnické středisko, tři prodejny potravin, mateřská 

a základní škola [30]. 

 

Obrázek 5 Znak obce Lubenec  

pramen:[30] 

3.1 Systém nakládání s odpady na území obce Lubenec 

 Odpadové hospodářství obce Lubenec bylo nejprve upraveno obecně závaznou 

vyhláškou č. 1/2001. Dne 1. ledna 2012 byl pak tento obecně závazný předpis nahrazen 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 Sb., která je v platnosti až do současné doby. Tuto 

jsem zahrnul do Přílohy 1 této práce. Byla vydána zastupitelstvem obce na základě 

ustanovení § 17 odst. 2, odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 

písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„vyhláška“). Uvedená vyhláška stanovuje nakládání se stavebním odpadem a systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, 
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který vzniká na území obce Lubenec. Je závazná pro fyzické osoby, kterým vzniká na 

území obce komunální odpad a právnické nebo fyzické osoby podnikající, které využívají 

na základě smlouvy s obcí systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem 

a pro osoby, kterým vzniká stavební odpad. Stanovuje systém třídění komunálního odpadu 

podle níže uvedených složek: 

 papír,  

 plast a PET lahve, 

 nápojové kartony, 

 sklo bílé, 

 objemný odpad, 

 nebezpečné složky komunálního odpadu, 

 směsný komunální odpad. 

Na základě dobrovolnosti umožňuje třídit i další složku komunálního odpadu, a to je odpad 

biologicky rozložitelný. Dále vymezuje místa určená k odkládání komunálního odpadu. 

Jedná se o zpevněné plochy, pozemní komunikace, případně jiná vhodná místa, kde jsou 

umístěny sběrné nádoby, jejichž vnitřní prostory jsou určené k odkládání složek 

komunálního odpadu. Svoz těchto odpadů je zajištěn službou firmy Becker Bohemia, 

s.r.o., se sídlem Kralovice, Nádražní 878, která během 14 dnů provádí svoz směsného 

odpadu jednou či dvakrát, a to na základě předchozí volby poplatníka. Svoz vytříděných 

složek komunálního odpadu je firmou prováděn v případě papíru a skla jedenkrát za měsíc 

a v případě plastu jedenkrát během 14 dnů. Směsný komunální odpad se odkládá do 

typizovaných sběrných nádob o objemu 1 100 litrů nebo 120 litrů příslušných 

k jednotlivým objektům, kterých je k dispozici celkem 500. Fyzické osoby, které vlastní 

rekreační objekt, ve kterém nejsou hlášeny k trvalému pobytu, odkládají směsný 

komunální odpad do pytlů a ty pak na určených místech odkládají před rekreačními 

objekty tak, aby mohl být zajištěn jejich svoz. K odstraňování směsného komunálního 

odpadu je využívána Skládka Vrbička, s.r.o., se sídlem Podbořany, Cyrila a Metoděje 266, 

která se nachází od obce Lubenec ve vzdálenosti zhruba 11 km. Vytříděné složky 

komunálního odpadu se odkládají na území obce Lubenec do sběrných nádob, které tvoří 
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na 15 stanovištích tzv. hnízda. Jedno z hnízd v obci Lubenec, které se nachází na ulici 

Sídliště, je vyobrazeno na Obrázku 6. 

 

Obrázek 6 Hnízdo nádob na vytříděné složky KO v ulici Sídliště 

pramen:[vlastní fotografie] 

Přehled a rozmístění stanovišť sběrných nádob v obci Lubenec zahrnuje Příloha 4. 

V průběhu roku 2012 přibyly po jednom kusu sběrné nádoby na sklo v obci Řepany a 

v obci Dolní Záhoří. Do obce Přibenice byla umístěna také jedna sběrná nádoba, na plast. 

Na území obce Lubenec je tedy pro odkládání barevného skla určeno 14 zelených 

kontejnerů, pro odkládání papíru je určeno 5 modrých kontejnerů, pro plast a PET lahve je 

určeno 16 žlutých kontejnerů. Systém tříděného sběru je dále zajištěn sběrným dvorem 

vyobrazeným na Obrázku 7, který je v provozu každý týden v pondělí, středu a pátek od 

12.00 hod. do 16.00 hod. a každou lichou sobotu od 10.00 hod. do 14.00 hod. Sběrný dvůr 

byl zřízen v roce 2011, jako doplňkový nástroj ke sběru vytříděných složek komunálního 

odpadu. Za tímto účelem zde lze odkládat nejenom tříděný sběr (papír, plast, sklo, 

nápojové kartóny, kov), ale i nebezpečný odpad, bioodpad, objemný odpad a stavební 

odpad. Pro zajištění zpětného odběru, který vyplývá ze zákona č. 185/2001 Sb., jsou ve 

sběrném dvoře umístěny čtyři velkokapacitní kontejnery pro sběr baterií a akumulátorů, 

elektrických a elektronických zařízení, pneumatik a minerálních olejů. Na obecním úřadě 

je umístěna jedna sběrná nádoba pro odložení elektrozařízení. Výrobci těchto zařízení se 
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sdružili do několika kolektivních systémů, které povinnosti zpětného odběru zajišťují. Pro 

obec Lubenec tuto službu vykonávají organizace Asekol s.r.o. a Rema systém, s.r.o. 

Nashromážděný bioodpad v podobě odpadu ze zahrad a odpadu z údržby obecní zeleně je 

na základě dohody s obecním úřadem využíván lučeneckou firmou Lukra s.r.o., která 

zajišťuje jeho odběr pro své využití.  

 

Obrázek 7 Sběrný dvůr v Lubenci 

pramen:[vlastní fotografie] 

 Papír a PET lahve je umožněno v rámci osvěty třídit i žákům Masarykovy základní 

školy Lubenec. Zpravidla dvakrát do roka jsou ve spádových obcích na území obce 

Lubenec realizovány na přechodných stanovištích mobilní svozy objemného odpadu. 

V případě stavebního odpadu lze tento odstranit přímo na Skládce Vrbička. Do sběrného 

dvora ho lze předat fyzickou osobou mající trvalý pobyt na území obce nebo vlastnící 

v obci stavbu určenou k rekreaci maximálně jedenkrát za 3 měsíce, ale pouze o hmotnosti 

do 200 kg. Dalšími místy, mimo systém zajištěný obcí, kde lze odkládat složky odpadu, 

které by se staly odpadem komunálním, jsou např. Lubenecká lékárna, obchody nebo 

výkupna sběrných surovin. Informovanost obyvatelstva o poskytování služeb v odpadovém 

hospodářství zajišťuje obec Lubenec zejména prostřednictvím veřejných vývěsek nebo 

prostřednictvím regionálního zpravodaje Hlas Lubenecka, který vychází měsíčně [19].  
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 Za využívání provozu výše zmíněného systému zavedla obec Lubenec obecně 

závaznou vyhláškou č. 7/2010 místní poplatek, který se vztahuje na všechny fyzické osoby 

s trvalým pobytem na území obce, nebo na všechny fyzické osoby, které mají ve 

vlastnictví stavbu určenou, nebo sloužící k individuální rekreaci, ve kterém není hlášena 

k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Tuto vyhlášku jsem zahrnul do Přílohy 2. Dále 

může být místní poplatek vyžadován od právnických nebo podnikajících fyzických osob, 

pokud tyto na základě smlouvy využívají systém zavedený obcí o nakládání s komunálním 

odpadem. Vzor smlouvy je obsažen v Příloze 3. Počet poplatníků za sledované období 

2008-2011 je uveden v následující Tabulce 2. 

Tabulka 2 Počet poplatníků obce Lubenec v období 2008-2011 

Subjekt 
Osoby [počet osob/rok] 

2008 2009 2010 2011 

Fyzické osoby 1 671 1 672 1 665 1 641 

Chalupáři z FO     158    154    155     155 

Neplatiči z FO       33       89    146     142 

Právnické osoby       16       13      10         8 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Tento poplatek, který je hrazen jedenkrát v roce, se v průběhu let několikrát změnil, což je 

patrné z následující Tabulky 3. Pro kalendářní rok 2011 byla jeho sazba pro fyzické osoby 

500,- Kč a na základě smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání 

s komunálním odpadem pro právnické osoby činí sazba 1 800,- Kč.    

Tabulka 3 Výše místního poplatku na území obce Lubenec v období 2008-2011 

Subjekt 
Poplatek [Kč/rok] 

2008 2009 2010 2011 

Fyzické osoby    450    500    500    500 

Právnické osoby 1 350 1 500 1 800 1 800 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Fyzické osoby, které pobývají déle než 6 měsíců v domově důchodců, zdravotnickém 

zařízení, zařízení vězeňské správy, ústavu sociální péče nebo diagnostickém ústavu, děti 

narozené v roce, za který se platí poplatek a fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na 

ohlašovně Obecního úřadu Lubenec, jsou od tohoto poplatku osvobozeny [18]. 
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3.2 Analýza produkce odpadů na území obce Lubenec za období 2008-2011  

 Obec Lubenec jako původce odpadů je povinna o produkci jednotlivých druhů 

odpadů a řádných způsobech nakládání s nimi vést průběžnou evidenci, jejíž data za 

období 2008-2011 jsou pro potřebu diplomové práce převedena do Tabulky 4. Evidence je 

prováděna na základě kódů dle Katalogu odpadů. V případě odpadů označených symbolem 

„ * “ se jedná o odpady nebezpečné.    

Tabulka 4 Množství vyprodukovaného odpadu na území obce Lubenec za období 2008-2011 

Kód Druh odpadu 

Množství odpadu za období 2008-2011 
[t] Celkem 

2008 2009 2010 2011 

80111 Odpadní barvy a laky*          0     0     0     0,296       0,296 

150101 Papírové a lepenkové obaly         5,854     8,521     9,283   12,112     35,77 

130205 Nechlorované minerální motorové oleje*     0,11     0,13     0,085     0,04       0,365 

200135 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení*      0,23     0     0     0       0,23 

200136 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení      0,55     0,526     0,51     0,684       2,27 

200123 Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorovodík*     0,38     0     0     0       0,38 

200121 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť*       0,002     0     0     0       0,002 

200102 Sklo           15,229   16,883   16,964   17,618     66,694 

160103 Pneumatiky           0,259     0,301     0,221     2,83       3,611 

150110 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek*     0,27     0,385     0,535     0,153        1,343 

150102 Plastové obaly           8,698   12,941   14,418   16,245      52,302 

200301 Směsný komunální odpad     349,23 382,71 380,43 391,13 1 503,5 

200307 Objemný odpad       332,99 281,77 296,32 114,79 1 025,87 

170601 Izolační materiál s obsahem azbestu*         0      0,025      0      0         0,025 

160107 Olejové filtry*            0      0      0      0,001         0,001 

Celkem 713,80 704,17 718,77 555,9 2 692,66 

Průměrné množství odpadu na domácnost [t/domácnost]      1,16      1,16     1,18      0,91         4,41 

Průměr množství odpadu na poplatníka [t/poplatníka]      0,42      0,42     0,43      0,34         1,61 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Celková produkce odpadů na území obce Lubenec se od roku 2008 do roku 2010 nijak 

výrazně nezměnila. V roce 2011 však došlo k jejímu poklesu o 22,7 % oproti předchozímu 

roku, což bylo způsobeno poklesem produkce objemného odpadu. Na území obce Lubenec 

bylo ve sledovaném období vyprodukováno celkem 15 různých druhů odpadů, z nichž  

8 vykazovalo nebezpečné vlastnosti. Jak vyplývá z Tabulky 4, největší množstevní 

zastoupení bylo u směsného komunálního odpadu a objemného odpadu, což je v relativním 

vyjádření znázorněno v Grafu 1. V roce 2011 se oproti předchozímu roku snížilo množství 
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objemného odpadu více jak o polovinu, a to díky vzniku sběrného dvora. Do této doby byl 

v Lubenci a jeho částech několikrát do roka umístěn na přechodnou dobu velkokapacitní 

kontejner pro odložení objemného odpadu, který však obyvatelé plnili i odpadem jiným, 

než pro který byl kontejner určen, a to zřejmě z důvodů snadného řešení bez vynaložení 

většího úsilí. Dále byl kontejner neoprávněně využíván osobami, které nebyly poplatníky 

ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 7/2010 obce Lubenec. Objem směsného odpadu se 

nijak významně během sledovaného období nezměnil. Každoročně ho bylo nashromážděno 

ze všech druhů odpadů největší množství. U odpadů s nebezpečnými vlastnostmi není 

v žádném z případů překročena v jednotlivých letech hmotnost 1 tuny. Nejvíce se 

nashromáždilo obalů, které obsahují zbytky nebezpečných látek, nebo které byly těmito 

látkami znečištěny. V celkovém objemu nebezpečný odpad tvoří za sledované období podíl 

pouze 0,1 %. Z Grafu 1 je také patrné, že nebezpečný odpad je zastoupen nejmenším 

podílem z produkce komunálního odpadu za uvedené období.  

 

Graf 1 Skladba komunálního odpadu (hmotnostní) na území obce Lubenec za období 2008-2011 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

V některých rocích nebyla dokonce u některých nebezpečných odpadů zaznamenána 

produkce žádná. Naopak k výraznému nárůstu, došlo při produkci pneumatik, kdy se oproti 

roku 2008 objem tohoto odpadu zvýšil desetinásobně. Zde se opět projevila opodstatněnost 

sběrného dvora a zájem obyvatel o jeho využití. Pneumatiky společně s vyřazeným 

elektrickým a elektronickým zařízením jsou zahrnuty do ostatních odpadů a jejich podíl na 

celkové produkci komunálního odpadu v obci činil za předmětné období 0,22 %. Z 
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Tabulky 4 je dále patrné, jakým způsobem se ve sledovaném období vyvíjela produkce 

zpětně využitelných složek. Oproti výrazně nezměněné produkci skla, došlo k nárůstu 

produkce plastů i papírů a lepenkových obalů. Z Grafu 1 vyplývá, že zpětně využitelné 

složky odpadu tvoří z celkové produkce komunálního odpadu nezanedbatelný podíl  

5,79 %. Obyvatelé obce Lubenec a jeho částí produkují nejvíce skla, pak plastů a nakonec 

papíru.  

 

Graf 2 Produkce zpětně využitelného odpadu na území obce Lubenec za období 2008-2011 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Graf 2 znázorňuje progresi těchto složek. K nejstrmějšímu nárůstu došlo u papíru a plastu, 

jejichž objem se od roku 2008 do roku 2011 zdvojnásobil, což vede ke snižování 

negativních vlivů na životní prostředí. Tento vývoj je zřejmě důsledek správné komunikace 

obce s obyvateli, která je vede k myšlení a jednání v souladu s principem trvale 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho 

jednotlivých složek. Tento pozitivní jev se pak každoročně odrazil v odměňování obce 

firmou EKO-KOM, a.s., čímž se zabývá následující kapitola. 

3.3 Příjmy a výdaje OH obce Lubenec v období 2008-2011 

 Jak již bylo zmíněno v podkapitole 3.2, za provoz systému OH obec Lubenec 

vyhláškou č. 7/2010 zavedla místní poplatek, který je jejím hlavním zdrojem finančního 

příjmu v dotčené oblasti. Jak je patrné z Tabulky 5, ve sledovaném období docházelo 

k jeho nárůstu i poklesu, což bylo samozřejmě způsobeno počtem fyzických nebo 
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právnických osob zapojených do odpadového hospodářství obce v jednotlivých letech, jak 

to ostatně vyplývá z již uvedené Tabulky 2. Nikdy však nebyly tyto změny z hlediska 

příjmů podstatně významné.  

Tabulka 5 Příjmy obce Lubenec v rámci OH za období 2008-2011 

Subjekt 
Příjmy [Kč/rok] 

2008 2009 2010 2011 

Fyzické osoby 738 283 779 763 752 607 748 965 

Právnické osoby 28 350 18 595 18 000 14 400 

EKO-KOM 85 108 86 741 114 175 129 669 

Celkem 851 741 885 099 884 782 893 034 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Sekundárním příjmem obce Lubenec je odměna společnosti EKO-KOM, a.s., která je 

vypočítávána na základě zasílaných čtvrtletních výkazů. Odměnou jsou obci hrazeny 

průměrné výdaje spojené s tříděným sběrem obalové složky komunálních využitelných 

odpadů. Množství obalů obsažených v tříděném komunálním odpadu se vypočítává 

z celkového množství vytříděných odpadů na základě standardů [3]. Z následujícího  

Grafu 3 je zřejmé, že se odměny společnosti EKO-KOM, a.s., vyplacené obci Lubenec 

každoročně zvyšují, což koresponduje s výsledky uvedenými v Grafu 2. 

 
Graf 3 Odměňování obce Lubenec firmou EKO-KOM, a.s. za období 2008-2011  

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 
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 Celkové výdaje odpadového hospodářství obce Lubenec v letech 2008-2010 

nedoznaly výraznějších výkyvů. Jak vyplývá z Tabulky 6, až v roce 2011 jejich hodnota 

oproti předchozímu roku neobvykle poklesla o 15 %, což bylo způsobeno zejména 

poklesem výdajů vynaložených na provoz mobilních svozů objemného odpadu. Jejich 

frekvence za kalendářní rok byla snížena díky vzniku sběrného dvora, který byl mimo jiné 

pro odkládání objemného odpadu v roce 2011 zřízen. Díky tomu došlo v roce 2011 k 75% 

poklesu výdajů na mobilní svozy objemného odpadu oproti předchozímu roku, což je i v 

součtu s nově vzniklými výdaji na provoz sběrného dvora významná úspora. Během 

sledovaného období výdaje na sběr tříděného odpadu vzrůstaly, což svědčí o jeho 

progresivní produkci.   

Tabulka 6 Výdaje obce Lubenec na OH za období 2008-2011 

Položka 
Výdaje [Kč/rok] 

2008 2009 2010 2011 Celkem 

Tříděný sběr využitelných odpadů 140 802 190 628 193 396 200 205 725 031 

Sběrný dvůr 0 0 0 93 146 93 146 

Nebezpečné odpady z mob. 
svozu 

22 500 44 104 44 508 0 111 112 

Objemné odpady z mob. svozu 119 472 332 690 364 265 91 531 907 958 

Směsný komunální odpad  964 291 731 230 675 370 702 954 3 073 845 

Černé skládky 9 176 0 0 0 9 176 

Celkem 1 256 241 1 298 652 1 277 539 1 087 836 4 920 268 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Výdaje na nebezpečné odpady z mobilního svozu se v roce 2009 oproti roku 2008 

zdvojnásobily a jejich výše se do roku 2010 nijak významně nezměnila. V roce 2011 byly 

tyto mobilní svozy zrušeny, což opět vytvořilo znatelnou úsporu. Ke snížení výdajů došlo 

v roce 2011 i v případě sběru směsného komunálního odpadu, který se oproti roku 2009 

snížil o 27 %.  Následující Graf 4 znázorňuje relativní výši celkových výdajů obce 

Lubenec vynaložených na sběr jednotlivých druhů odpadů za sledované období  

2008-2011. Zdaleka největší podíl tvoří výdaje na sběr a odstranění směsného 

komunálního odpadu, které dosahují z celkového objemu výdajů 62,48 %. Dalším 

významným podílem z celkových výdajů jsou výdaje na mobilní svoz objemného odpadu 

ve výši 18,45 %, které převyšují výdaje na tříděný sběr pouze o 3,72  %.  Nejmenší podíl 

z celkových výdajů je tvořen nebezpečnými odpady z mobilních svozů a dosahuje 2,26 %. 

K výdajům na likvidaci černé skládky došlo pouze v roce 2008 a jejich výše je z hlediska 
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celkových výdajů zanedbatelná. Relativní hodnota výdajů na provoz sběrného dvora nemá 

z celkového hlediska dostatečnou vypovídající hodnotu, neboť k jeho vzniku došlo až 

v posledním roce sledovaného období. 

 
Graf 4 Skladba výdajů na sběr odpadů na území obce Lubenec za období 2008-2011  

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

 Z provedené komparace za období 2008–2011 plyne, že výdaje obce Lubenec na 

odpadové hospodářství v analyzovaném období převyšují z něho plynoucí příjmy, což 

znázorňuje následující Graf 5. 

 

Graf 5 Příjmy a výdaje obce Lubenec v OH za období 2008-2011 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 
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Obci nedostačují prostředky získané od poplatníků a od společnosti EKO-KOM, a.s., a tak 

je nucena zbytek finančních prostředků uhradit z vlastního rozpočtu. Pozitivním jevem je 

fakt, že celkové výdaje od roku 2009 klesají, ačkoli příjmy rostou. 

3.4 Finanční propočet výdajů na likvidaci odpadů obce Lubenec za období  

2008–2011 

 Finanční propočet výdajů na likvidaci odpadů na obyvatele a jejich vývoj v obci 

Lubenec za období 2008-2011 znázorněný v Tabulce 7 vychází již ze známých hodnot 

uvedených v předchozích kapitolách. Díky postupnému snížení celkových výdajů obce na 

odpadové hospodářství v době od roku 2009 do roku 2011, za jinak stabilní výše místního 

poplatku pro fyzické osoby, došlo k poklesu rozdílu mezi tímto poplatkem a skutečným 

výdajem obce na jednoho poplatníka o 63 %. Pokud tento vývoj bude pokračovat i v 

dalších letech za jinak nezměněných podmínek, lze ze strany zastupitelů obce uvažovat o 

snížení místního poplatku fyzických osob nebo o rozšíření některé ze služeb v dotčené 

oblasti.  Naopak je tomu ovšem v případě právnických osob. Zde v období 2009-2011 díky 

postupnému snížení celkových výdajů obce na odpadové hospodářství a díky navýšení 

místního poplatku z 1 500,- Kč na 1 800,- Kč došlo k nárůstu rozdílu mezi tímto poplatkem 

a skutečným výdajem obce na jednoho poplatníka o 56 %, což znamená, že právnické 

osoby platí za systém OH obce víc, než je nutné a je na nich, aby zvážili využívání jiných 

možností, jak s odpady naložit.   

Tabulka 7 Finanční propočet výdajů na likvidaci odpadů na obyvatele v obci za období 2008-2011 

Hledisko 
Peněžní částka/rok 

2008 2009 2010 2011 

Celkové výdaje na odpadové hospodářství  1 256 241 1 298 652 1 277 539 1 087 836 

Výdaje na jednoho poplatníka 745 771 763 660 

Poplatky od fyzických a právnických osob 766 633 798 358 770 607 763 365 

Skutečný poplatek na jeden subjekt 454 474 460 463 

Průměrné roční odměny společnosti EKO-KOM 85 108 86 741 114 175 129 669 

Výdaje obce na odp. hospodářství s příspěvky EKO-KOMu 1 171 133 1 211 911 1 163 364 958 167 

Průměrné skutečné výdaje na jednoho poplatníka 694 719 695 581 

Roční poplatky fyzických osob 450 500 500 500 

Roční poplatky právnických osob 1 350 1 500 1 800 1 800 

Rozdíl s příspěvky odměn na fyzickou osobu 244 219 195 81 

Rozdíl s příspěvky odměn na právnickou osobu -656 -781 -1 105 -1 219 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 
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Zjištěné jevy jsou dobře patrné z následujícího Grafu 6, kde za stejného vývoje celkových 

výdajů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů, je průběh rozdílu mezi poplatkem a skutečným 

výdajem u právnických osob strmější, než je průběh rozdílu mezi poplatkem a skutečným 

výdajem u fyzických osob a to zejména díky jeho vysoké ceně.  

 

Graf 6 Rozdíl mezi poplatky FO, PO a skutečnými náklady obce Lubenec za období 2008-2011  

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Na závěr této kapitoly pokládám za důležité říct, že je nutná dobrá komunikace mezi 

zástupci obce a jejími obyvateli. Jedná se o jednu z mála možností, jak ovlivnit jejich 

chování tak, aby docházelo k úspěšnému a efektivnímu provozování systému nakládání 

s komunálním odpadem. Jen vhodná komunikace s občany může vést ke správnému třídění 

odpadů, jehož kvalita zásadním způsobem ovlivňuje náklady spojené s následným 

zpracováním. Občan musí být informován, které složky z domovního odpadu má vytřídit, 

kde je má skladovat a kam a kdy je odložit. Komunikace s obyvateli musí být  

 jasná, pravdivá a důvěryhodná, 

 kontinuální bez výrazných výpadků v čase, 

 musí mít logickou stavbu, široký společný základ s přizpůsobením k místním 

podmínkám. 

 Neméně důležité je i obyvatele obce vhodně motivovat. Občan by měl být 

přesvědčen o tom, že je správné a nutné chovat se tak, jak mu to obecní vyhláška  

stanoví [3].  
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4 MARKETINGOVÝ VÝZKUM SPOKOJENOSTI OBČANŮ 

S ODPADOVÝM HOSPODÁŘSTVÍM V OBCI 

 Kapitola popisuje realizaci marketingového výzkumu, kterým jsem poznával 

odpadové hospodářství obce Lubenec z pohledu občanů. 

4.1 Příprava a realizace marketingového výzkumu 

 Každý marketingový výzkum má svá specifika. Skládá se ze dvou hlavních fází, a 

to z fáze přípravy a poté z fáze realizace. V rámci fáze přípravy jsem nejprve provedl 

úvodní orientační analýzu situace. Během ní jsem se blíže seznámil s prostředím 

odpadového hospodářství území obce Lubenec za pomoci několika konzultací s odpadovou 

hospodářkou obecního úřadu, která mi poskytla data k lepšímu pochopení problému. Na 

základě této analýzy, jsem pak formuloval marketingový problém. Ten spočíval 

v identifikaci negativních jevů systému OH a nalezení řešení, jakým představitelé 

Obecního úřadu Lubenec musí ovlivnit systém OH, aby více vyhovoval občanům obce a 

aby objem tříděného sběru odpadu z obalů vykazoval vzrůstající tendenci.  Na základě 

vymezeného problému jsem zvolil cíle, které vyjadřují, co má výzkum zjistit.  

 Cíl 1: dostupnost služeb OH, 

 Cíl 2: míra využívání služeb OH, 

 Cíl 3: informovanost obyvatelstva o nabízených službách OH. 

 Aby byl účel marketingového výzkumu zcela naplněn, stanovil jsem následující 

nulové a alternativní hypotézy.  

 H0: 90 % respondentů využívá sběrné nádoby na tříděný odpad. 

 H1: Více než 90 % respondentů využívá sběrné nádoby na tříděný odpad. 

 H0: 60 % respondentů zná správnou výši místního poplatku. 

 H1: Více než 60 % respondentů zná správnou výši místního poplatku. 

 H0: 70 % preferuje internet jako informační zdroj.   

 H1: Více než 70 % preferuje internet jako informační zdroj.  

 Po provedení výše popsaných kroků jsem sestavil plán, podle kterého jsem 

marketingový průzkum prováděl. Nejprve jsem stanovil základní soubor, který vytvořily 

všechny osoby hradící v roce 2011 místní poplatek Obecnímu úřadu Lubenec. Výběrový 

vzorek jsem si naplánoval zajistit formou dotazování. Rozhodl jsem se pro svůj výzkum 

oslovit metodou prostého náhodného výběru minimálně 5 % obyvatel z každé dotčené 
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obce. Sestavil jsem dotazník, který jsem rozdělil na tři oddíly otázek, s ohledem na 

stanovené cíle. Vzhledem k charakteru jednotlivých otázek, byla vždy dle potřeby 

stanovena různá škála odpovědí. Možnost odpovědi „nevím“, jsem do dotazníku záměrně 

nezahrnul, aby respondent nevyužil určitého alibismu, a tak si odpověď neulehčil. Do 

dotazníku jsem zahrnul i jednu tzv. otevřenou otázku (otázka č. 6). Respondenta jsem pak 

identifikoval otázkami, abych zjistil, zda je poplatník místního poplatku jako FO nebo PO, 

jakého je pohlaví, kolik mu je let a zda je poplatník chalupář či osoba s trvalým pobytem 

na území obce Lubenec. Výsledný dotazník tvoří Přílohu č. 5 této diplomové práce. Po 

sestavení dotazníku jsem provedl s 20 respondenty pilotáž. Protože jsem neodhalil žádné 

nedostatky, byly i tyto dotazníky zahrnuty do celkového zpracovaného souboru. Abych 

zajistil 100 % efektivitu, přibral jsem k distribuci a sběru dotazníků spolupracovníka, se 

kterým jsem respondenty osobně navštěvoval v jejich bydlišti v době od  

28.12.2012-29.12.2012. Výhoda této konfrontace spočívala v možnosti podání 

respondentům úvodního vysvětlení a zodpovídání jejich různých dotazů. Náhodnou 

procházkou jsme navštívili občany v každé dotčené obci, bez ohledu na to, zda žili 

v rodinných či bytových domech. Lze konstatovat, že se mi podařilo zajistit 5% výběrový 

vzorek, což dokazuje níže uvedená Tabulka č. 8.  

Tabulka 8 Počet osob hradících místní poplatek v jednotlivých obcích v roce 2011 

Obec Počet poplatníků Počet respondentů 
Relativní vyjádření 

[%] 

Lubenec 1223 65 5,31 

Řepany 23 4 17,39 

Ležky 132 11 8,33 

Horní Záhoří 3 1 33,33 

Drahonice 70 4 5,71 

Dolní Záhoří 6 1 16,67 

Libyně 67 4 5,97 

Vítkovice 54 6 11,11 

Libkovice 43 4 9,30 

Přibenice 28 8 28,57 

Celkem 1649 108 6,55 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 
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Z celkového počtu 108 dotázaných respondentů, bylo 88 respondentů trvale bydlících na 

území obce Lubenec, 16 chalupářů a 4 byli právnické osoby, čímž byl opět zajištěn 

nejméně 5% vzorek příslušníků skupin, určených pro účely marketingového průzkumu, 

což dokládá následující Tabulka č. 9.  

Tabulka 9 Počet respondentů dle příslušných zkoumaných skupin 

Subjekty Počet poplatníků Počet respondentů 
Relativní vyjádření 

[%] 

Trvale bydlící 1486 88 5,92 

Chalupáři 155 16 10,32 

Právnické osoby 8 4      50 

Celkem 1649 108 6,55 

pramen:[Obecní úřad Lubenec], vlastní zpracování 

Výběrový vzorek respondentů fyzických osob obsahuje 25 osob ve věku 15-35 let, 37 osob 

ve věku 36-55 let, 37 osob ve věku 56-75 let a 5 osob ve věku nad 76 let. V následujícím 

textu jsou prezentovány hlavní výsledky statistického zpracování.  

4.2 Zpracování a grafické vyhodnocení získaných dat 

 Statistické zpracování jsem zaměřil hlavně na zachycení rozdílů v názorech mezi 

trvale žijícími obyvateli obce, chalupáři a právnickými osobami využívajícími systém OH 

na základě smlouvy.  

1. Spokojenost občanů s firmou zajišťující svoz odpadů  

 První otázkou jsem se ptal respondentů na jejich spokojenost s prací firmy 

zajišťující svoz odpadů na území obce Lubenec.  

Tabulka 10 Jste spokojeni s prací firmy zajišťující svoz odpadů v obci? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Trvale bydlící 74 17 8 1 

Chalupáři 69 31 0 0 

Podnikatelé 75 25 0 0 

Celkem 73 19 7 1 

pramen:[vlastní zdroj] 
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Z Tabulky 10 vyplývá, že 92 % dotazovaných je spokojeno s prací firmy zajišťující svoz 

odpadů a 8 % nikoli. Z následujícího Grafu 7 lze vyčíst, že nejspokojenější skupinami jsou 

podnikatelé a chalupáři, kteří se vyjádřili k otázce pouze v kladném slova smyslu. Svou 

nespokojenost s prací dotčené firmy vyjádřilo pouze 9 % dotázaných respondentů ze 

skupiny občanů trvale bydlících na území obce Lubenec.  

 

Graf 7 Jste spokojeni s prací firmy zajišťující svoz odpadů v obci? 

pramen:[vlastní zdroj] 

2. Využívání sběrného dvora 

 Druhou otázkou jsem se ptal respondentů, jak často využívají sběrný dvůr. 

Z Tabulky 11 vyplývá, že sběrný dvůr využívají všechny sledované skupiny.  

Tabulka11  Jak často do roka využíváte sběrný dvůr? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Jedenkrát ročně Dvakrát ročně Více jak dvakrát ročně Ani jednou 

Trvale bydlící 10 26 31 33 

Chalupáři 6 19 31 44 

Podnikatelé 0 0 25 75 

Celkem 9 24 31 36 

pramen:[vlastní zdroj] 



Bc. Zdeněk Kutáč: Odpadové hospodářství obce Lubenec 

 2013  38 
 

64 % z dotázaných respondentů využívá sběrný dvůr alespoň jednou za rok, avšak 36 % 

respondentů sběrný dvůr nevyužívá vůbec. Jak je vidět na následujícím Grafu 8, nejvyšší 

hodnoty u sledovaných skupin vykazují odpovědi: „ani jednou“ a „více jak dvakrát ročně“. 

Nejvíce to je vidět u podnikatelů, z nichž však sběrný dvůr využívá pouze 25 % 

dotázaných a 75 % nikoli. Ze skupiny trvale bydlících občanů odpovědělo 10 % 

respondentů, že sběrný dvůr využívají jedenkrát ročně, 26 % jich odpovědělo, že ho 

využívají dvakrát ročně, 31 % jich odpovědělo, že ho využívají více jak dvakrát ročně a  

33 % jich odpovědělo, že sběrný dvůr nevyužívají vůbec. Podobně odpověděli i 

respondenti z řad chalupářů. 6 % z nich odpovědělo, že sběrný dvůr využívají jedenkrát 

ročně, 19 % z nich odpovědělo, že ho využívají dvakrát ročně, 31 % z nich odpovědělo, že 

ho využívají více jak dvakrát ročně a 44 % z nich odpovědělo, že ho nevyužívají vůbec.   

 

Graf 8 Jak často do roka využíváte sběrný dvůr? 

pramen:[vlastní zdroj] 

3. Využívání mobilního svozu objemných odpadů 

 Třetí otázkou jsem se ptal respondentů, jak často do roka využívají mobilní svozy 

odpadů. Průzkum jsem zaměřil pouze na obyvatele spádových obcí, neboť od doby, kdy 

vznikl sběrný dvůr, byly svozy objemného odpadu v obci Lubenec zrušeny. Z níže 

uvedené Tabulky 12 je zřejmé, že svozy objemného odpadu využívají respondenti všech 

spádových obcí. 

 



Bc. Zdeněk Kutáč: Odpadové hospodářství obce Lubenec 

 2013  39 
 

Tabulka 12 Jak často do roka využíváte mobilní svozy objemných odpadů? 

Obce 
Varianty odpovědí [%] 

Jedenkrát ročně Dvakrát ročně Ani jednou  

Řepany 25 75 0 

Ležky 27 73 0 

Horní Záhoří 0 100 0 

Drahonice 0 100 0 

Dolní Záhoří 100 0 0 

Libyně 0 100 0 

Vítkovice 33 67 0 

Libkovice 25 75 0 

Přibenice 0 75 25 

pramen:[vlastní zdroj] 

Více jak 50 % respondentů každé spádové obce, kromě obce Dolní Záhoří, využívá svozy 

objemného odpadu dvakrát ročně. Respondenti z Dolního Záhoří využívají mobilní svozy 

pouze jedenkrát ročně. Jediný, kdo mobilní svozy nevyužívá, je 25 % dotázaných 

respondentů z obce Přibenice. Z níže uvedeného Grafu 9 lze usoudit, že jsou mobilní 

svozy objemných odpadů nejvíce využívány v obcích Horní Záhoří, Drahonice a Libyně.  

 

Graf 9 Jak často do roka využíváte mobilní svozy objemných odpadů? 

pramen:[vlastní zdroj] 
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4. Využívání sběrných nádob na tříděný odpad 

 Čtvrtou otázkou jsem se ptal respondentů, zda využívají sběrné nádoby na tříděný 

odpad. Celkem odpovědělo kladně 84 % respondentů a záporně 16 % respondentů.  

Tabulka 13 Využíváte sběrné nádoby na tříděný odpad? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Trvale bydlící 75 9 2 14 

Chalupáři 88 0 0 12 

Podnikatelé 50 25 0 25 

Celkem 76 8 2 14 

pramen:[vlastní zdroj] 

Z Tabulky 13 je zřejmé, že nádoby využívají dotázaní respondenti ze všech skupin. 

Nejvíce jsou využívány chalupáři (88 %), pak občany trvale bydlícími (84 %) a nakonec 

podnikateli (75 %). Z Grafu 10 je evidentní, že při využívání sběrných nádob největší 

odhodlání projevují respondenti z řad chalupářů, kteří se na položenou otázku odpovídali 

velmi jednoznačně.   

 

Graf 10 Využíváte sběrné nádoby na tříděný odpad? 

pramen:[vlastní zdroj] 
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5. Nejčastěji tříděný odpad 

 Pátou otázkou jsem se ptal respondentů, jaký druh odpadů třídí. Z Tabulky 14 

vyplývá, že skupina respondentů z řad trvale bydlících občanů a skupina respondentů z řad 

chalupářů třídí v různé míře všechny druhy odpadů. Pouze u respondentů z řad podnikatelů 

jsem zjistil, že netřídí nápojové kartóny.  

Tabulka 14 Jaký druh odpadu třídíte? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Plast Elektrozařízení Papír Nápojové kartóny Sklo Nebezpečný odpad 

Trvale bydlící 88 35 52 25 80 30 

Chalupáři 88 6 25 6 50 6 

Podnikatelé 75 25 50 0 25 25 

Celkem 87 31 48 21 73 26 

pramen:[vlastní zdroj] 

Z následujícího Graf 11 vyplývá, že plast, sklo a papír třídí nejvíce obyvatel. Dále 

následuje elektrozařízení, nebezpečný odpad a nápojové kartóny. Největší aktivitu ve 

třídění širšího spektra odpadů projevují trvale bydlící občané, pak podnikatelé a nakonec 

chalupáři, což je do jisté míry podmíněno možnostmi dané oblasti.  

 

Graf 11 Jaký druh odpadu třídíte? 

pramen:[vlastní zdroj] 
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6. Výše místního poplatku  

 Šestou otázkou jsem se ptal respondentů z řad fyzických a právnických osob na to, 

v jaké výši hradí místní poplatek za využívání služeb odpadového hospodářství na území 

obce Lubenec. Tabulka 15 znázorňuje, že z celkového množství dotázaných respondentů, 

odpovědělo 82 % z nich správnou výši místního poplatku za využívání služeb odpadového 

hospodářství na území obce Lubenec, určenou pro kalendářní rok 2011 a naopak 18 % ze 

všech dotázaných respondentů nevědělo, jak vysoký poplatek za využívání služeb 

odpadového hospodářství na území obce Lubenec platí.  

Tabulka 15  V jaké výši hradíte místní poplatek za odvoz odpadů? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Ne 

Fyzické osoby 84 16 

Právnické osoby 25 75 

Celkem 82 18 

pramen:[vlastní zdroj] 

Z následujícího Grafu 12 je vidět rozdíl mezi odpověďmi fyzických osob a právnických 

osob. Fyzické osoby v 84 % znaly správnou výši místního poplatku, což v případě 

právnických osob platilo pouze u 25 %. 

 

Graf 12 V jaké výši hradíte místní poplatek, za odvoz odpadů? 

pramen:[vlastní zdroj] 
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7. Optimální frekvence výsypu kontejnerů na směsný odpad 

 Sedmou otázkou jsem se ptal respondentů na to, kolikrát během 14 dnů je pro ně 

optimální výsyp kontejnerů na směsný odpad. Jak ukazuje Tabulka 16, z celkového počtu 

respondentů na otázku odpovědělo 65 % „dvakrát“, 22 % „jednou“ a 13 % „více jak 

dvakrát“.  

Tabulka 16 Kolikrát během 14 dnů je pro Vás optimální výsyp kontejnerů na směsný odpad? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Jedenkrát Dvakrát Více jak dvakrát 

Trvale žijící 20 66 14 

Chalupáři 31 56 13 

Podnikatelé 25 75 0 

Celkem 22 65 13 

pramen:[vlastní zdroj] 

Níže uvedený Graf 13 dobře znázorňuje, že respondenti ze všech skupin preferují nejvíce 

výsyp kontejnerů dvakrát během 14 dnů a nejméně preferují variantu výsyp kontejnerů 

více jak dvakrát během 14 dnů. Respondenti z řad podnikatelů dokonce odpověď na tuto 

variantu úplně vypustili. Výsyp kontejnerů jednou za 14 dní byl optimální pro dotázaných 

31 % chalupářů, 25 % podnikatelů a pro 20 % trvale bydlících občanů. 

 

Graf 13 Kolikrát během 14 dnů je pro Vás optimální výsyp kontejnerů na směsný odpad? 

pramen: [vlastní zdroj] 
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8. Provozní doba sběrného dvora 

 Další otázkou jsem se ptal respondentů, zda jim stačí provozní doba sběrného 

dvora. Tabulka 17 uvádí, že z celkového počtu dotázaných odpovědělo 73 % „ano“, 10 % 

„ne“ a 17 % provozní dobu sběrného dvora neznalo.  

Tabulka 17 Dostačuje Vám provozní doba sběrného dvora? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Ne Neznám ji 

Trvale bydlící 77 9 14 

Chalupáři 56 19 25 

Podnikatelé 50 0 50 

Celkem 73 10 17 

pramen:[vlastní zdroj] 

Z níže uvedeného Grafu 14 vyplývá, že provozní doba sběrného dvora nejvíce vyhovuje 

respondentům ze skupiny trvale bydlících občanů a ze skupiny chalupářů. 

 

Graf 14 Dostačuje Vám provozní doba sběrného dvora? 

pramen:[vlastní zdroj] 

V případě skupiny podnikatelů je s provozní dobou sběrného dvora spokojena polovina 

respondentů a zbylých 50 % provozní dobu sběrného dvora vůbec nezná. V této skupině se 

nenašel žádný respondent, který by odpověděl, že mu provozní doba nevyhovuje. 
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Nejmenší neznalost dotčené provozní doby, vykazuje skupina trvale bydlících občanů 

naopak nejvyšší právě podnikatelé.  

9. Požadovaná frekvence mobilních svozů objemných odpadů 

 Devátou otázkou jsem se ptal respondentů, kolikrát do roka potřebují využít 

mobilní svozy objemného odpadu. Respondentům jsem dal na výběr ze čtyř variant 

odpovědí. Ačkoli občané Lubence nemají možnost mobilní svozy objemných odpadů 

využívat, zaměřil jsem průzkum i na ně. Zajímalo mě totiž, zda i přes vzniklý sběrný dvůr 

mají pocit, že by mobilní svozy objemných odpadů využili.  

 Z následující Tabulky 18 vyplývá, že 27 % dotázaných respondentů z obce 

Lubenec, by využívalo mobilní svozy objemného odpadu vždy nejméně jedenkrát v roce. 

Tabulka 18 Kolikrát do roka potřebujete využít mobilní svozy objemných odpadů? 

Obce 
Varianty odpovědí [%] 

Ani jednou  Jedenkrát ročně Dvakrát ročně Více jak dvakrát ročně 

Lubenec 73 14 5 8 

Řepany 0 50 50 0 

Ležky 0 27 64 9 

Horní Záhoří 0 0 100 0 

Drahonice 0 25 50 25 

Dolní Záhoří 0 100 0 0 

Libyně 0 0 50 50 

Vítkovice 0 33 50 17 

Libkovice 0 0 100 0 

Přibenice 25 0 50 25 

pramen:[vlastní zdroj] 

Graf 15 znázorňuje, že mobilní svozy objemného odpadu potřebují respondenti ve všech 

sledovaných obcích. Lubenečtí nejčastěji odpověděli, že mobilní svozy nepotřebují (73 %), 

50 % respondentů z Řepan svozy potřebuje využívat jedenkrát ročně a druhá polovina 

dvakrát ročně, respondenti z Ležek, Drahonic, Vítkovic a Přibenic potřebují využívat 

svozy nejčastěji dvakrát ročně, respondenti z Horního Záhoří a Libkovic potřebují svozy 

využívat výhradně dvakrát ročně, respondenti z Dolního Záhoří potřebují svozy využívat 
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výhradně jedenkrát ročně, 50 % respondentů z Libyně potřebují svozy využívat dvakrát 

ročně a 50 % více jak dvakrát ročně.     

 

Graf 15 Kolikrát do roka potřebujete využít mobilní svozy objemných odpadů? 

pramen:[vlastní zdroj] 

10. Optimální frekvence výsypu kontejnerů na tříděný odpad  

 Desátou otázkou jsem se ptal respondentů, kolikrát během 1 měsíce je pro ně 

optimální výsyp kontejnerů na tříděný odpad. Z Tabulky 19 vyplývá, že z celkového počtu 

zvolilo 58 % respondentů variantu odpovědi „dvakrát“, 21 % respondentů variantu 

„jedenkrát“ a 21 % respondentů variantu „více jak dvakrát“.  

Tabulka 19 Kolikrát během 1 měsíce je pro Vás optimální výsyp kontejnerů na tříděný odpad? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Jedenkrát Dvakrát Více jak dvakrát 

Trvale bydlící 15 65 20 

Chalupáři 50 25 25 

Podnikatelé 50 25 25 

Celkem 21 58 21 

pramen:[vlastní zdroj] 

65 % respondentů z řad trvale bydlících občanů požadují výsyp kontejnerů dvakrát do 

měsíce, 20 % jich pak požaduje výsyp kontejnerů více jak dvakrát do měsíce. Pouze 15 % 
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by postačovalo výsyp kontejnerů jedenkrát za měsíc. Respondenti z řad chalupářů a z řad 

podnikatelů odpověděli na položené otázky shodně ve stejném poměrovém zastoupení. Pro 

25 % z nich je optimální vysypávat kontejnery na tříděný odpad více jak dvakrát za měsíc. 

Pro dalších 25 % je optimální vysypávat kontejnery na tříděny odpad dvakrát za měsíc a 

pro 50 % je optimální výsyp kontejnerů na tříděný odpad jedenkrát do měsíce. Četnost 

odpovědí respondentů potvrzuje i následující Graf 16. Je z něj na první pohled patrný 

celkový výsledek odpovědí, dále i to, že jsou nejnáročnější ve svých požadavcích na výsyp 

kontejnerů na tříděný odpad respondenti ze skupiny trvale bydlících občanů.  

 

Graf 16 Kolikrát během 1 měsíce je pro Vás optimální výsyp kontejnerů na tříděný odpad? 

pramen:[vlastní zdroj] 

11. Počet sběrných nádob v obci 

 Jedenáctou otázkou jsem zjišťoval názor respondentů na to, zda jim dostačuje počet 

sběrných nádob na tříděný odpad v obci. Z Tabulky 20 uvedené na další stránce je patrné, 

že bezpodmínečně dostačuje počet sběrných nádob respondentům z obce Horní Záhoří, 

Dolní Záhoří a Libyně. Naopak naprosto nespokojeni s počtem sběrných nádob jsou 

respondenti obce Přibenice. U respondentů zbývajících obcí již není výsledek tak 

jednoznačný, což znázorňuje i Graf 17, také uvedený na následující straně. 67 % z 

dotázaných lubeneckých respondentů, počet sběrných nádob v obci vyhovuje a 33 % 

nikoli. Počet sběrných nádob v Řepanech pak vyhovuje polovině z dotázaných 
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respondentů. Počet sběrných nádob v Ležkách vyhovuje 91 % dotázaným respondentům a 

8 % nikoli. Respondenti z Drahonic se vyjádřili k této otázce kladně, avšak polovina z nich 

Tabulka 20 Dostačuje Vám počet sběrných nádob na tříděný odpad v obci? 

Obce 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Lubenec 47 20 19 14 

Řepany 50 0 25 25 

Ležky 82 9 9 0 

Horní Záhoří 100 0 0 0 

Drahonice 50 50 0 0 

Dolní Záhoří 100 0 0 0 

Libyně 100 0 0 0 

Vítkovice 17 33 50 0 

Libkovice 50 0 0 50 

Přibenice 0 0 0 100 

pramen:[vlastní zdroj] 

má určité výhrady. 50 % respondentů z Vítkovic je s počtem sběrných nádob spokojeno a 

50 % ne, stejný poměr vyšel i u respondentů z Libkovic, kteří se však vyjádřili k dostatku 

nádob vždy zcela jednoznačně.  

 

Graf 17 Dostačuje Vám počet sběrných nádob na tříděný odpad v obci? 

pramen:[vlastní zdroj] 
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12. Preference zdroje informací 

 Dvanáctou otázkou jsem se ptal respondentů, jaké zdroje informací upřednostňují. 

Na výběr měli ze všech informačních zdrojů Obecního úřadu Lubenec. Z Tabulky 21 

vyplývá, že celkově nejvíce preferovaným zdrojem je internet a regionální deník, které 

preferuje nejméně 1/3 ze všech dotázaných respondentů.  

Tabulka 21 Jaké informace upřednostňujete? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Internet 
Regionální 

deník 
Obecní rozhlas Veřejná vývěska Úřední deska 

Trvale bydlící 56 40 18 18 16 

Chalupáři 63 38 0 44 13 

Podnikatelé 50 25 25 0 0 

Celkem 57 39 16 21 15 

pramen:[vlastní zdroj] 

V míře využívání pak následují veřejná vývěska s 21 % využití, obecní rozhlas s 16 % 

využití a úřední deska s 15 % využití.  

 

Graf 18 Jaké zdroje informací upřednostňujete? 

pramen:[vlastní zdroj] 

Na shora uvedeném Grafu 18 je pak patrné, že skupina trvale bydlících občanů jako jediná 

využívá všechny zdroje informací. Nejvíce pak internet a regionální deník. Respondenti 
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z řad chalupářů nejvíce využívají internet a veřejné vývěsky. Je však nutné dodat, že 

všichni tito respondenti pocházeli ze spádových obcí, kam není obecní rozhlas zaveden, a 

proto průzkumem nebyla u nich zaznamenána žádná kladná preference tohoto 

informačního zdroje. Naopak všichni respondenti z řad podnikatelů měli své sídlo 

v Lubenci, avšak dostupnou úřední desku či veřejnou vývěsku dobrovolně nevyužívají.  

Nejvíce využívají internet a pak ve stejné míře regionální deník společně s rozhlasem.   

13. Informovanost o dnech mobilních svozů objemného odpadu 

 Třináctou otázkou jsem se ptal respondentů na to, zda jim vyhovuje způsob, jakým 

jsou informováni o dnech mobilních svozů objemného odpadu.  

Tabulka 22 Vyhovuje Vám způsob, jakým jste informováni o dnech mobilních svozů objemného odpadu? 

Obce 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Řepany 100 0 0 0 

Ležky 73 9 18 0 

Horní Záhoří 100 0 0 0 

Drahonice 75 25 0 0 

Dolní Záhoří 100 0 0 0 

Libyně 75 0 25 0 

Vítkovice 50 50 0 0 

Libkovice 100 0 0 0 

Přibenice 38 25 0 37 

pramen:[vlastní zdroj] 

Respondentům z Řepan, Horního Záhoří, Drahonic, Dolního Záhoří, Vítkovic a Libkovic 

způsob informování o dnech svozů vyhovuje, což je evidentní z uvedené Tabulky 22. Na 

další straně uvedený Graf 19 znázorňuje, že respondenti z Řepan, Horního Záhoří, 

Dolního Záhoří a Libkovic nemají na rozdíl od jiných, ke způsobu jakým jsou informování 

o dnech mobilních svozů objemných odpadů, výhrady. Kladně avšak s připomínkami se 

k dotčené otázce vyjádřilo 25 % dotázaných z obce Drahonice a 50 % z obce Vítkovice.  

 Negativně se k otázce vyjádřilo 18 % respondentů z obce Ležky, 25 % z obce 

Libyně a 37 % z obce Přibenice. 
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Graf 19 Vyhovuje Vám způsob, jakým jste informováni o dnech mobilních svozů objemného odpadu? 

pramen:[vlastní zdroj] 

14. Správnost označení sběrných nádob na tříděný odpad 

 Čtrnáctou otázkou jsem se ptal respondentů, zda jsou sběrné nádoby na tříděný 

odpad viditelně a jasně označené názvem odpadu a informacemi, jak daný odpad třídit.  

Tabulka 23 Jsou sběrné nádoby na tříděný odpad viditelně a jasně označené názvem odpadu a informacemi, 

jak daný odpad třídit? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Trvale bydlící 79 9 10 2 

Chalupáři 94 0 6 0 

Podnikatelé 75 25 0 0 

Celkem 81 8 9 2 

pramen:[vlastní zdroj] 

Z uvedené Tabulky 23 vyplývá, že z celkového počtu oslovených respondentů odpovědělo 

81 % jednoznačné „ano“, 8 % odpovědělo „spíše ano“, 9 % odpovědělo „spíše ne“ a 2 % 

odpovědělo „ne“. Následující Graf 20 pak znázorňuje, že nejspokojenější skupinu tvoří 

respondenti z řad podnikatelů, kteří na otázku odpověděli pouze v kladném slova smyslu, 

avšak 25 % z nich mělo jisté připomínky. Druhou nejspokojenější skupinu tvoří 
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respondenti z řad chalupářů, kterých se vyjádřilo 94 % jednoznačně v kladném slova 

smyslu. Pouze 6 % z nich odpovědělo „spíše ne“.  Poslední třetí skupinou jsou trvale 

bydlící respondenti, kterých odpovědělo „ano“ na danou otázku 79 %. Dalších 9 % 

odpovědělo „spíše ano“.  V negativním slova smyslu se jich vyjádřilo celkem 12 %, 

z nichž 2 % odpovědělo jednoznačné „ne“.  

 

Graf 20 Jsou sběrné nádoby na tříděný odpad viditelně a jasně označené názvem odpadu a informacemi, jak 

daný odpad třídit? 

pramen:[vlastní zdroj] 

15. Víte, že ve sběrném dvoře lze odkládat bioodpad? 

 Předposlední otázkou jsem se respondentů ptal, zda ví, že ve sběrném dvoře lze 

odkládat bioodpad.  

Tabulka 24 Víte, že ve sběrném dvoře lze odkládat bioodpad? 

Subjekty 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Ne 

Trvale bydlící 76 24 

Chalupáři 63 37 

Podnikatelé 75 25 

Celkem 74 26 

pramen:[vlastní zdroj] 
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74 % z celkového počtu odpovědělo, že to ví a 26 % z celkového počtu odpovědělo, že to 

neví, což je zaznamenáno v Tabulce 24. Z níže uvedeného Grafu 21 vyplývá, že o 

možnosti odkládat bioodpad na sběrném dvoře ví 76 % respondentů trvale bydlících, 75 % 

respondentů podnikatelů a 63 % respondentů chalupářů. Dále z grafu vyplývá, že o této 

možnosti naopak neví 24 % respondentů trvale bydlících, 25 % respondentů z řad 

podnikatelů a 37 % respondentů z řad chalupářů.  

 

Graf 21 Víte, že ve sběrném dvoře lze odkládat bioodpad? 

pramen:[vlastní zdroj] 

16. Využití webových stránek obce 

 Poslední otázkou jsem se ptal, zda respondenti využívají webové stránky města.  

Tabulka 25 Využíváte webové stránky obce k získání informací? 

Věk 
Varianty odpovědí [%] 

Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

15-35 68 8 12 12 

36-55 54 11 8 27 

56-75 38 22 3 37 

nad 76 0 0 20 80 

Celkem 49 14 8 29 

pramen:[vlastní zdroj] 
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Shora uvedená Tabulka 25 uvádí, že z celkového počtu dotázaných odpovědělo 63 % 

dotázaných kladně. Na níže uvedeném Grafu 22 je dobře vidět, že nejvíce webové stránky 

obce využívají respondenti ve věku 15-35 let a nejméně respondenti ve věku 56-75 let. 

Sledovaná skupina respondentů ve věku nad 76 let, webové stránky obce Lubenec 

k získání informací nevyužívá vůbec.  

 

Graf 22 Využíváte webové stránky obce k získání informací? 

pramen:[vlastní zdroj] 

4.3 Zjištěné výsledky marketingového výzkumu 

 Zjištění shrnu nejprve do několika bodů: 

 s firmou zajišťující svoz odpadů je spokojeno 92 % respondentů, nespokojené jsou 

pouze některé osoby s trvalým pobytem na území obce Lubenec, 

 sběrný dvůr nevyužívá 36 % respondentů, z toho nevyužívá sběrný dvůr 75 % 

podnikatelů, 44 % chalupářů a 33 % osob s trvalým pobytem na území obce 

Lubenec, 

 mobilní svozy objemného odpadu jsou využívány ve všech sledovaných obcích, 

pouze 25 % respondentů z Přibenic je nevyužívá, 

 sběrné nádoby na tříděný odpad nevyužívá 16 % respondentů, z toho sběrné nádoby 

nevyužívá 25 % podnikatelů, 16 % osob s trvalým pobytem na území obce Lubenec 

a 12 % chalupářů, 
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 plast třídí 87 % respondentů, sklo třídí 73 % respondentů, papír třídí 48 % 

respondentů, elektrozařízení třídí 31 % respondentů, nebezpečný odpad třídí 26 % 

respondentů, nápojové kartóny třídí 21 % respondentů,  

 výši místního poplatku nezná 18 % respondentů, z toho 16 % FO a 75 % PO, 

 výsyp kontejnerů na směsný odpad požaduje 65 % respondentů jednou za týden,  

22 % respondentů ho požaduje jednou za 2 týdny a 13 % respondentů ho požaduje 

více jak dvakrát za dva týdny, 

 provozní doba sběrného dvora nedostačuje 10 % respondentů a 17 % respondentů jí 

vůbec nezná,  

 mobilní svozy objemného odpadu nepotřebuje využívat ze sledovaného území 73 % 

respondentů Lubence a 25 % respondentů Přibenic. 50 % respondentů Řepan 

potřebuje mobilní svozy jedenkrát ročně a dalších 50 % je požaduje dvakrát ročně, 

respondenti Dolního Záhoří potřebují mobilní svozy pouze jedenkrát ročně, 50 % 

respondentů Libyně potřebuje mobilní svozy dvakrát ročně a dalších 50 % je 

potřebuje více jak dvakrát ročně. Minimálně 50 % respondentů z Ležek, Horního 

Záhoří, Drahonic, Vítkovic, Libkovic a Přibenic potřebuje svozy objemného 

odpadu dvakrát ročně.   

 výsyp kontejnerů na tříděný odpad požaduje 58 % respondentů dvakrát za měsíc, 

21 % jedenkrát za měsíc a 21 % více jak dvakrát za měsíc, 

 s počtem nádob na tříděný odpad je spokojeno 67 % respondentů Lubence, 50 % 

respondentů Řepan, 91 % respondentů Ležek, 100 % respondentů Horního Záhoří, 

Drahonic, Dolního Záhoří, Libyně, 50 % respondentů Vítkovic a 50 % respondentů 

Libkovic. 100 % respondentů Přibenic není s počtem nádob na tříděný odpad 

spokojeno, 

 nejvíce preferovaným zdrojem informací je internet (57 %), regionální deník  

(39 %), veřejná vývěska (21 %), obecní rozhlas (16 %), úřední deska (15 %), 

 se způsobem informování o svozech objemných odpadů je spokojeno 100 % 

respondentů Řepan, Horního Záhoří, Drahonic, Dolního Záhoří, Vítkovic, 

Libkovic, 82 % respondentů Ležek, 75 % respondentů Libyně a 63 % respondentů 

Přibenic, 
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 s označením nádob na tříděný odpad není spokojeno 11 % respondentů, z toho  

12 % trvale bydlících respondentů na území obce Lubenec a 6 % respondentů 

chalupářů, 

 26 % respondentů neví, že ve sběrném dvoře lze odkládat bioodpad, z toho to neví  

37 % respondentů chalupářů, 24 % respondentů trvale bydlících na území obce 

Lubenec a 25 % respondentů podnikatelů, 

 webové stránky obce využívá 63 % respondentů, z toho 76 % ve věku 15-35 let,  

65 % ve věku 36-55 let a 60 % ve věku 56-75 let. Respondenti ve věku na 76 let 

webové stránky nevyužívají.  

 Sběrný dvůr je více či méně dostupný pro všechny respondenty. Využívá ho 

celkem 64 % z dotázaných osob, což je pozitivní stav. Jeho využitelnost však vykazuje 

rezervy u všech sledovaných skupin. Početně nejvýznamnější je v tomto ohledu skupina 

respondentů s trvalým bydlištěm na území obce Lubenec (33 %), která sběrný dvůr vůbec 

nevyužívá. Sběrný dvůr byl vytvořen primárně pro tyto obyvatele, kteří jsou nejčastějšími 

producenty odpadů, a je tedy nutné, aby byl sběrný dvůr z jejich strany maximálně 

využíván.  

 Většině respondentům (73 %) provozní doba sběrného dvora vyhovuje. 

V návaznosti na předchozí zjištění je však nutné dodat, že provozní doba sběrného dvora 

nedostačuje 9 % trvale bydlících respondentů a 14 % z nich ji vůbec nezná.  

 Dále bylo zjištěno, že o možnosti odkládat ve sběrném dvoře bioodpad, neví 

z celkového počtu respondentů celých 26 %, čímž se projevil informační deficit, který by 

měl být postupně odstraňován.  

 Mobilní svozy objemných odpadů jsou využívány ve všech spádových obcích. 

Většina dotázaných obyvatel je využívá dvakrát ročně, což koresponduje s jejich skutečnou 

potřebou. Pouze dotázaní z Dolního Záhoří využívají a potřebují mobilní svozy objemného 

odpadu využívat jedenkrát ročně. 73 % respondentů z Lubence mobilní svozy nepotřebuje 

využívat vůbec, což je dozajista způsobeno využíváním sběrného dvora. 

  Způsob, jakým jsou obyvatelé spádových obcí vyrozumíváni o konání mobilních 

svozů, opět vyhovuje většině dotázaným. Jiný způsob by zvolilo pouze 37 % dotázaných 

z Přibenic, 25 % dotázaných z Libyně a 18 % dotázaných z Ležek.   
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 Nejpreferovanějším zdrojem informací u všech sledovaných skupin je internet, 

který využívá 57 % dotázaných. Internet však není dostupný v každé obci. Z dostupných 

zdrojů informací pro každou obec, je nejvíce využíván regionální deník. Tento preferuje  

39 % oslovených respondentů. Webové stránky obce Lubenec za účelem zjištění potřených 

informací využívá 63 % dotázaných osob. Opět je zde nutné připomenout nevýhodu 

respondentů ze spádových obcí, kde je internet v mnoha případech nedostupný. Výzkum 

odhalil tu skutečnost, že s přibývajícím věkem ubývá u respondentů zájem o získávání 

informací touto cestou.  

 Sběrné nádoby na tříděný odpad využívá 84 % respondentů. Jejich využitelnost 

vykazuje rezervy u všech sledovaných skupin. Početně nejvýznamnější je v tomto ohledu 

skupina s trvalým bydlištěm na území obce Lubenec, ze které sběrné nádoby nevyužívá  

16 % dotázaných a potom skupina chalupářů, ze které sběrné nádoby nevyužívá 12 % 

dotázaných. Přitom je nutné opět připomenout, že trvale bydlící obyvatelé jsou 

nejčastějšími producenty odpadů. Z této skupiny třídí plasty 88 %, papír 52 %, sklo 80 % a 

nápojové kartóny 25 % dotázaných. Podobně je tomu i u chalupářů, kde plasty třídí 88 %, 

papír 25 %, sklo 50 % a nápojové kartóny 6 % dotázaných. Odlišné výsledky mezi oběma 

skupinami jsou způsobeny zejména rozdílnou dostupností sběrných nádob (viz. příloha 

Přílohy 1). Z celkového počtu dotázaných občanů s trvalým pobytem na území obce 

Lubenec, pochází 69 % z Lubence, kde jsou nádoby na tříděný odpad dostupnější, než 

nádoby na tříděný odpad ve spádových obcích. Naopak žádný z dotázaných chalupářů 

nepochází z obce Lubenec. Například ze všech spádových obcí lze sběrnou nádobu na 

papír využívat pouze v Ležkách, sběrnou nádobu na nápojové kartóny lze využívat pouze 

ve sběrném dvoře. Při dotazování respondentů v terénu bylo zjištěno, že rozdíly u těchto 

dvou skupin, jsou dále dány tím, že chalupáři některý odpad místo likvidace využívají 

k dalšímu domácímu použití. Je alarmující, že dotázané PO nápojové kartóny vůbec netřídí 

a sklo třídí pouze 25 % z nich.  

 Optimální výsyp kontejnerů na tříděný odpad je pro většinu obyvatel (58 %) 

dvakrát během jednoho měsíce. 50 % chalupářů a 50 % podnikatelů by pak postačovalo 

vysypat kontejner na tříděný odpad jednou za měsíc.  

 Počet sběrných nádob nedostačuje všem dotázaným z Přibenic, 50 % z Libkovic,  

50 % z Vítkovic, 9 % z Ležek, 50 % z Řepan a 33 % z Lubence. 89 % z celkového počtu 
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dotázaných je přesvědčeno, že nádoby na tříděný odpad jsou jasně označené názvem 

odpadu a informaci, jak daný odpad třídit.  

 Sběrné nádoby na směsný odpad je pro většinu respondentů (64 %) optimální 

vysypávat jednou týdně. Na výsyp kontejnerů jednou za 14 dnů by pak přistoupilo 

z dotázaných respondentů 20 % trvale bydlících, 31 % chalupářů a 25 % podnikatelů. 

 S prací firmy zajišťující jejich výsyp je pak spokojeno 92 % ze všech dotázaných, 

což je pozitivní výsledek. Bez výhrad jsou spokojeni chalupáři i podnikatelé.  

 Z celkového počtu dotázaných zná správnou výši poplatku za odvoz odpadů 82 % 

osob. 

4.4 Testování hypotéz o relativní četnosti 

 Statistická hypotéza je určitý předpoklad o parametrech zkoumaného znaku. Při 

vyčerpávajícím šetření celého základního souboru lze spolehlivě vyslovit správnost či 

nesprávnost hypotézy. Vzhledem k tomu, že vyčerpávající šetření je obtížně proveditelné, 

je vhodnější „vyšetřit“ určitou část základního souboru (výběrový soubor). Na jeho základě 

pak bude rozhodnuto o tom, zda vyslovená hypotéza je správná či nikoliv. Tento proces se 

nazývá testováním hypotéz [6].  

 Jak již bylo uvedeno v úvodu kapitoly 4.1, před provedením marketingového 

výzkumu jsem nejprve vyslovil tři nulové hypotézy H0 (H0 : π = π0). Proti každé z nich 

jsem pak postavil jednu jednostrannou alternativní hypotézu.  

 H0: 90 % respondentů využívá sběrné nádoby na tříděný odpad. 

 H1: Více než 90 % respondentů využívá sběrné nádoby na tříděný odpad. 

 H0: 60 % respondentů zná správnou výši místního poplatku. 

 H1: Více než 60 % respondentů zná správnou výši místního poplatku. 

 H0: 70 % preferuje internet jako informační zdroj.   

 H1: Více než 70 % preferuje internet jako informační zdroj.  

Jako testové kritérium jsem použil následující statistiku [6] 

( )
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Pro testování relativní četnosti byla zvolena obvyklá hladina významnosti α = 0,05, čímž 

jsem získal pro alternativní hypotézy kritické obory uvedené v následující Tabulce 26. 

Tabulka 26 Vymezení kritických oborů pro α = 0,05 

Alternativní hypotéza Kritický obor W 

H1: p > p0 U ≥ 1,645 

H1: p < p0 U ≤ -1,645 

pramen:[6], vlastní zpracování 

 
Jak vyplývá z Tabulky 27, testováním hypotéz na hladině významnosti α = 0,05 bylo 

prokázáno, že pravostranné alternativní hypotézy č. 1 a č. 3 byly zamítnuty a naopak 

pravostranná alternativní hypotéza č. 2 byla přijata.  Testováním první hypotézy na hladině 

významnosti α = 0,05 nebylo prokázáno, že více než 90 % respondentů využívá sběrné 

nádoby na tříděný odpad. Testováním druhé hypotézy na hladině významnosti α = 0,05 

bylo prokázáno, že více než 60 % respondentů zná správnou výši místního poplatku. 

Testováním třetí hypotézy na hladině významnosti α = 0,05 nebylo prokázáno, že více než 

70 % respondentů preferuje internet jako informační zdroj. 

Tabulka 27 Testování hypotéz na hladině významnosti α = 0,05 

Číslo otázky v dotazníku 4 6 12 

Číslo testované hypotézy 1 2 3 

Počet respondentů 108 108 108 

Počet vyhovujících odpovědí 91 88 61 

Výběrová relativní četnost p 0,843 0,815 0,565 

H0: π = π0 0,9 0,6 0,7 

H1: π > π0 0,9 0,6 0,7 

Testové kritérium U -1,988 4,557 -3,066 

Kritický obor pro α = 0,05 1,645 1,645 1,645 

Vyhodnocení 
Zamítnutí 
hypotézy 

H1 

Přijmutí 
hypotézy 

H1 

Zamítnutí 
hypotézy 

H1 

pramen:[vlastní zdroj] 
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5 NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

 Funkční systém odpadového hospodářství vyžaduje aktivní účast všech dotčených 

občanů. Prvním nutným předpokladem pro zvýšení produkce separovaných složek 

domovního odpadu, je dostatečná komunikace s původci odpadů. Tato musí být 

jednoduchá, pravdivá a důvěryhodná. Druhým nutným předpokladem je, aby byl občan 

vhodně motivován chovat se tak, jak mu to stanoví obecní vyhláška.  

 Navrhuji provést informační kampaň vybraným zaměstnancem úřadu, zaměřenou 

na dvě cílové skupiny. První skupinou jsou osoby starší 15 let, pro které navrhuji čtvrtletně 

vydávat speciální přílohu regionálního deníku Hlas Lubenecka, kde se čtenář dozví, které 

složky má z domovního odpadu vytřídit, kde je má skladovat a kam a kdy je má odložit. 

Druhou skupinou jsou osoby předškolního a školního věku. Děti ve školkách navrhuji do 

problematiky třídění odpadů zapojit prostřednictvím her. Již v předškolním věku lze dětem 

vysvětlovat, že kontejnery na příslušné odpady jsou různě barevné. Děti ve školách lze 

v rámci přednášek uvědomovat o pozitivním vlivu některých procesů při nakládání 

s odpady na životní prostředí.  Vštěpovat jim hierarchii odpadového hospodářství, kdy 

první kroky nejprve vedou k předcházení a omezování vzniku odpadů, další 

k přednostnímu využívání odpadů a poslední k jejich odstranění. Předpokládám, že 

realizací těchto návrhů bude z dlouhodobého hlediska zajištěn pro druhou cílovou skupinu 

dostatečný objem teoretických znalostí, které budou zdatně využity ve fázi dospívání a 

v dalších letech života.  Informační kampaň navrhuji zavést i prostřednictvím internetu na 

webových stránkách obce. Doporučuji zde vytvořit fórum odpadového hospodářství, kde 

lze i pod zaručenou anonymitou oslovovat zástupce obce a žádat je o informace či 

konkrétní řešení problémů v dotčené oblasti. Je nutné každému, kdo se podílí na třídění 

separovaných složek domovního odpadu vysvětlit, že jednat v souladu s principy 

udržitelného rozvoje, je v zájmu celé civilizace. Rostoucí objem produkce vytříděných 

složek domovního odpadu nejen zvyšuje kvalitu životního prostředí, ale také nabízí 

zástupcům obce Lubenec různé možnosti, jak odpadové hospodářství neustále vylepšovat a 

nabízet občanům nové a kvalitnější služby, aniž by docházelo k navyšování místního 

poplatku.  

 Co se týče vybraných služeb odpadového hospodářství obce Lubenec, navrhuji v 

případě sběrného dvora pouze upravit provozní dobu tak, aby občané měli větší možnost 

využívat jeho služby v době, kdy nejsou v zaměstnání a mají možnost věnovat se 
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volnočasovým aktivitám. Provozní dobu lze změnit například tak, aby sběrný dvůr byl 

otevřen vždy v úterý, čtvrtek a sobotu od 13.00 hod. do 17.00 hod.  

 Mobilní svozy objemného odpadu doporučuji nezavádět v Lubenci, kde nemají již 

své opodstatnění. V obcích Řepany a Dolní Záhoří doporučuji mobilní svozy objemných 

odpadů realizovat pouze jednou v roce. V ostatních obcích nechť je původní frekvence 

dvakrát do roka zachována.  

 Za segment OH s největším potenciálem pokládám využívání nádob na sběr 

tříděného odpadu. Je nutné podporovat třídění obalových složek, z nichž pak nejvíce 

papírové a lepenkové obaly, které výrazně zaostávají za produkcí ostatních druhů obalů. 

Navrhuji tedy doplnit lubenecká stanoviště v ulicích Chýšská, Karlovarská u domu čp. 75 a 

Karlovarská za zdravotním střediskem vždy o jednu sběrnou nádobou na papír o objemu 

1 500 litrů. Dále navrhuji v obci Libkovice a Přibenice doplnit stanoviště vždy o jednu 

nádobu na barevné sklo o stejném objemu, jako v již uvedeném případě. Dle platných cen 

svozové firmy Becker Bohemia, s.r.o., stojí měsíční pronájem jedné této nádoby 167,- Kč. 

Náklad na její výsyp jednou za měsíc činí 217,- Kč. Vzhledem k tomu by se obci Lubenec 

navýšil roční rozpočet OH o 23 040,- Kč.  

 Frekvenci svozu odpadů navrhuji zachovat ve stávající podobě, tzn. výsyp 

kontejnerů na směsný odpad provádět maximálně jednou v týdnu, výsyp kontejnerů na 

plast provádět jednou během 14 dnů a výsyp kontejnerů na papír a sklo provádět jednou za 

měsíc.  

 Dále navrhuji provádět výsyp kontejnerů na směsný odpad již v pondělí na místo 

v pátek. Během dotazování v terénu totiž vyšlo najevo, že odpad odložený o víkendu 

chalupáři do popelnice, v této do pátku zetlí, a pak nepříjemně páchne.  

 Vzhledem k výsledku průzkumu dále doporučuji provést na všech stanovištích 

kontrolu označení nádob na tříděný odpad, aby občané byli informování jak s daným 

druhem odpadu naložit. Pokud bude na některých kontejnerech označení chybět, navrhuji 

náhradní zajistit u společnosti EKO-KOM, a.s., která je poskytuje zdarma.  

 I přes značnou spokojenost dotázaných respondentů s činností firmy zajišťující 

svoz odpadů, navrhuji zástupcům obce Lubenec provádět v intervalu tří let průzkum trhu, 

aby byla pokud možno vždy zajištěna kvalitní činnost firmy, ne však za vyšší, než tržní 

cenu.  
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6 ZÁVĚR 

 Předložená diplomová práce pojednává o OH malé obce na Lounsku. V jejím 

úvodu jsem představil čtenáři systém OH z pohledu České republiky a cíle, jež jsem chtěl 

při jejím psaní dosáhnout. Ve druhé kapitole jsem vysvětlil smysl OH a jeho hierarchii. 

Vymezil jsem základní legislativní normy, ze kterých onen systém vychází, a to zejména 

zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, vyhlášku  

č. 383/2001 Sb. o nakládání s odpady a Plán odpadového hospodářství České republiky na 

období 2003-2013. Shrnul jsem a představil všechny druhy odpadů, rozdělené podle 

základních oborů hospodářské činnosti. Dále jsem provedl na podkladě dat získaných 

Českým statistickým úřadem analýzu produkce odpadů a nakládání s nimi v České 

republice za období 2011. V závěru této kapitoly jsem pak vymezil základní skupiny 

způsobů nakládání s odpady. Jedná se o recyklaci, skládkování, tepelné zpracování odpadů 

a biologické zpracování odpadů, které jsou použity pro všechny typy odpadů.  Ve třetí 

kapitole jsem podrobně popsal systém OH na území obce Lubenec, který je upraven 

obecně závaznou vyhláškou č. 3/2011 Sb. Analyzoval jsem produkci odpadů na tomto 

území za období let 2008-2011. Jejím vyhodnocením jsem zjistil, že produkce 

separovaných složek domovního odpadu (papír, sklo, plasty) ve sledovaném období 

vykazuje rostoucí tendenci. Dále jsem porovnal příjmy a výdaje dotčeného OH za období 

2008-2011. Z této komparace vyplynul pozitivní jev, že ačkoliv příjmy obce rostou, její 

výdaje v této oblasti klesají. V současné době jsou však výdaje obce na OH stále vyšší, než 

její příjmy. Provedl jsem finanční propočet výdajů na likvidaci odpadů obce Lubenec 

za uvedené období, čímž jsem zjistil, že se FO na rozdíl od PO využívání sytému 

zavedeného obcí čím dál tím víc vyplácí. Ve čtvrté kapitole jsem popsal přípravu 

marketingového výzkumu spokojenosti občanů s OH na území obce Lubenec a způsob, 

jakým jsem marketingový výzkum realizoval. Zjištěné výsledky marketingového výzkumu 

jsem pak graficky vyhodnotil a navrhl jsem možná řešení, jak OH na území obce Lubenec 

zlepšit k větší spokojenosti obyvatel. Dle mého názoru, zejména tato část této diplomové 

práce může být přínosem pro zástupce Obecního úřadu Lubenec, kterým byly poodhaleny 

některé negativní jevy dotčené oblasti.  

 Přál bych si, aby smyslem této práce nebylo pouze předání určitých informací, ale i 

konkrétní změny OH na území obce Lubenec, které povedou ke zlepšení kvality života 

budoucích generací.  
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