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Anotace 

 Předmětem této bakalářské práce je shrnutí současného stavu odpadového 

hospodářství v komunální sféře. Práce popisuje obecné integrované systémy a podrobněji 

snahu Olomouckého kraje a zavedení krajského systému, který by sdružil všechny města a 

obce. Takový velký celek má své výhody, ale také může dojít ke zmaření stávajících 

malých celků. Dále je zde popisován plně funkční systém v regionu Jesenicka, který je pro 

svoji polohu malý a uzavřený. Územně zapadá do Olomouckého kraje, ale v případě 

zavedení krajského systému by došlo k takovým změnám, že by tento region byl donucen 

přejít na nevýhodný systém. Popisuje se zde i zavedený systém v zahraničí, který byl ale 

budován pro velké území a v době, kdy neexistoval téměř žádný systém a pak přinesl celé 

oblasti prospěch.   

Klíčová slova: odpady, integrovaný systém, krajský systém 

 

 

Annotation 

   The subject of this Bachelor thesis is a summary of the current state of waste 

management in the municipal sector. This work describes a general integrated systems and 

in greater detail the efforts of the Olomouc region and the establishment of a regional 

system that would put together all towns and villages. This large complex has its 

advantages, but it also can lead to the destruction of existing small units. Furthermore, it 

describes a fully functional system in the Jeseníky region, which is small and closed for his 

position. It territorially fits into the Olomouc region, but in the case of the introduction of 

the regional system, there would be changes that would have forced the region to switch to 

a lopsided system. There is also described a system that is placed abroad, but it was built 

for a large area and at a time when there was almost no system and then it brought benefit 

for a whole area. 

Key words: waste, integrated system, regional system 
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Seznam použitých zkratek 

 

POH Plán odpadového hospodářství 

ISNO Integrovaný systém nakládání s odpady 

KO Komunální odpad 

OPŽP Operační program životního prostředí 

SKO Směsný komunální odpad 

POH ČR Plán odpadového hospodářství České republiky 

SMO ČR Svaz měst a obcí České republiky 

AOS Automatický obchodní systém 

ČSU  Český statistický úřad 

ZEVO Zařízení pro energetické využití odpadů  
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1. Úvod 

 Bakalářská práce popisuje systém nakládání s odpady a využívá již známé i často 

popisované integrované systémy a v této práci Integrované systémy nakládání s odpady. 

Není mnoho možností jak takové způsoby organizované práce s odpady stanovit a využít 

pak jejich přednosti. Je to budoucnost v optimalizaci a k zefektivnění stávajících způsobů 

nakládání s odpady. Práce se zaměřuje zejména na komunální odpady, tedy přebytky a 

nepotřebné věci, které vznikají z činnosti občanů a obcí. V České republice se za 

posledních 25 let změnil, a to zásadně, celý pohled na odpady. Bylo zapotřebí nastavit 

pravidla a po vstupu do Evropské unie také přijmout přísná pravidla, která sice zavádí 

jednotný způsob, ale také systém zdražuje. Po mnoha snahách zavést a nařídit přísný 

způsob řešení se jeví jako nejvýhodnější zavedení systémů, které obsáhnou velkou oblast. 

V rámci České republiky se tyto snahy zatím nepovedly prosadit, ale je jasné, že to je ta 

správná cesta. Poslední dva až čtyři roky se nedaří upravit legislativu tak, aby bylo schůdné 

zavádět velké integrované celky. 

 V posledním období se jednotlivé kraje snaží najít svůj integrovaný systém, který by 

vyřešil potřeby regionu a stanovil další způsob nakládání s odpady za jasných 

legislativních podmínek a v potřebných světových trendech s výhledem na dalších několik 

desítek let. Olomoucký kraj si nechal vytvořit několik studií, které nastíní možnosti na 

základě potřeb a požadavků. Vše je směřováno k tomu, aby materiálově nevyužitelné 

odpady byly zlikvidovány spálením s využitím tepla. Jde o moderní a efektivní způsob 

likvidace odpadů. Je ale velmi složité najít vhodnou lokalitu, která by vyrobené teplo 

využila, a která by zároveň nebyla nežádoucí obyvatelstvem. 

 Některé menší regiony se mnoho let snaží vybudovat nějaký a pro ně výhodný systém 

a v této práci bude popsána uzavřená oblast Jesenicka, kde žije přes 40 tis. obyvatel a kde 

se dokázaly všechny obce dohodnout na jednotném systému, který je možné nazývat 

Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady Sdružení měst a obcí Jesenicka. Je 

potřeba vyhodnotit a dobře zvážit zda je nutné budovat velké integrované celky nebo 

zanechat oblasti, kde je již funkční systém vybudován, který splňuje zákonné požadavky.  

 Bakalářská práce charakterizuje jak mohou integrované systémy fungovat, jejich 

možnosti a způsoby řízení. Část popisuje snahy Olomouckého kraje zavádět velký krajský 

integrovaný systém, který počítá s účastí měst a obcí. Výhodou je jasné množství odpadů 
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z celé oblasti a pak následně jasné možnosti koncovky v toku odpadů. Nevýhodou je, že 

jsou do tohoto celku zahrnuty i regiony, které jsou funkční a samostatné. O jednom 

regionu, a to o Jesenicku, je jedna kapitola, která popisuje, jak je nastaven regionální 

systém a jak je v případě dobrého nastavení funkční a výhodný. Sdružení měst a obcí 

Jesenicka už více než 20 let takový systém buduje a patří mezi průkopníky oblastí, kde je 

kladen velký důraz na řádné nakládání s komunálními odpady.  

 Cílem práce je také potřeba zdůraznit, že pokud je takto v některé oblasti a 

dlouhodobě vše nastaveno a plně funkční, pak není vhodné takové regiony začlenit do 

velkých, třeba krajských celků. V současné době se připravují legislativní kroky, které 

povedou k znevýhodňování skládkování zavedením navýšení poplatku a také budou i 

funkční a odlehlé regiony znevýhodněny. Vhodné by bylo, aby výnosy z těchto poplatků 

byly využity v těch oblastech, kde jsou funkční integrované systémy. Měly by také sloužit 

pro možnosti maximálního materiálového využití odpadů a také pro výstavbu malých 

zařízení na zpracování využitelných odpadů. 

2. Definice integrovaného systému 

2.1 Základní definice 

  Strategie rozvoje nakládání s odpady ve městech a obcích ČR (Asociace krajů České 

republiky, Svaz města a obcí České republiky) podrobně popisuje pojem integrovaného 

systému nakládání s odpady (dále jen ISNO). Tento systém lze obecně označit jako 

systém, který umožňuje optimální nastavení jednotlivých procesů a prvků trvale udržující 

řešení odpadového hospodářství v určitém časovém horizontu a prostoru. 

 ISNO mají za cíl především [25]:  

 Omezování vzniku odpadů 

 Minimalizování skládkování odpadů 

 Maximalizování využívání odpadů s návazností na další průmyslové segmenty jako je 

energetika, výroba z druhotných surovin, zemědělství apod.  

 Optimalizování veškeré činnosti v odpadovém hospodářství zohledňující vynaložené 

náklady a ekonomickou udržitelnost 

 Zajištění dlouhodobé stability odpadového hospodářství  
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 ISNO je zejména technicko-organizační řešení pro nakládání s komunálními odpady 

(dále jen KO) a dalšími odpady v celém toku, a to od sběru až po jejich konečné využití 

nebo odstranění.  Především se zaměřuje na odpady, které vznikají v obcích a na odpady 

ostatních původců s podobnými vlastnostmi nebo způsoby nakládání. 

 Zahrnuje soubor procesů nakládání s odpady používající vhodná zařízení, která jsou 

nutná k tomu, aby se sebrané odpady mohly upravit, případně přepracovat, dále využít 

např. k recyklaci, kompostování apod., nebo se přímo využily energeticky. V ISNO musí 

pro část odpadů existovat bezpečný způsob odstraňování odpadů. Základními procesy a 

zařízeními jsou [12, 13, 18]: 

 Svozy a následná přeprava odpadů, a to včetně překládacích stanic 

 Sběry objemných, směsných, využitelných, biologických a dalších odpadů, 

zejména komunálních, včetně zpětného odběru použitých výrobků 

 Zařízení pro úpravu a dotřídění využitelných odpadů na druhotné suroviny 

 Zařízení pro energetické využití směsných komunálních odpadů a jejich biologicky 

rozložitelné složky, a to zejména spalovny KO nebo energetické zařízení na paliva 

z odpadů 

  Zařízení pro využití vhodných biologicky rozložitelných komunálních odpadů 

jako jsou kompostárny, bioplynové stanice apod. 

 Zařízení pro odstranění odpadů – skládky 

 Dále existují v rámci regionu i další zařízení potřebná pro další nakládání s vybranými 

odpady nebo druhotnými surovinami vyrobené z odpadů. Většinou tyto zařízení mají 

neregionální charakter a můžou sloužit pro více krajů nebo větší část republiky. Jsou to: 

 Zařízení pro konečné zpracování druhotných surovin 

 Zařízení pro využití a odstranění nebezpečných odpadů 

 Zařízení pro recyklaci zpětně odebraného elektrozařízení a autovraků 

2.2 Úloha státu 

 Stát musí jasně stanovit strategii nakládání s odpady a jasně musí určit cíle, které by 

měly být neměnné. V rámci Evropské unie je každý stát povinen implementovat evropské 

směrnice do své legislativy. Je nutné mít jasné a pevné pravidla, která se dlouhodobým 

horizontem zákonně stanoví. V současné době se zpracovává a projednává aktualizace 
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POH České republiky, kde by se měly jasně tyto cíle a podmínky dalšího nakládání 

s odpady stanovit, a to na období nejméně 10 let [zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech 

§ 42].  

 Vznik integrovaných systémů a legislativní podpora je nutná k tomu, aby byl celý tok 

odpadů efektivní a ekonomický.   

2.3 Úloha kraje 

 Na základě aktualizovaného POH ČR bude aktualizovaný i krajský plán, který se bude 

opírat o strategické směry státu. V krajském aktualizovaném POH by měl být krajem 

definován základní koncept regionálního ISNO. Zároveň ISNO definuje základní síť 

potřebných zařízení nebo definuje požadavky doplňující infrastrukturu potřebnou ke 

stabilnímu nakládání s hlavními skupinami odpadů, které vznikají v kraji. Na základě 

vymezení regionální sítě lze směřovat do zařízení zpracovávající komunální odpady 

s dalšími odpady z obcí případnou veřejnou podporu. 

2.4 Úloha obcí 

 Podle zákona o odpadech jsou původci odpadů obce a města. Svou samostatnou 

působností zajišťují veřejnou službu – systém hospodaření s odpady. Je potřebný 

definovaný regionální systém s odpovídajícími zařízeními pro stabilní procesy nakládání 

s odpady. Některá zařízení může vlastnit nebo spoluvlastnit komunální sektor. 

 Tyto procesy nakládání s odpady v obcích jsou stejné. Je vhodné spojovat obce do 

větších celků - sdružení obcí, z důvodu lepšího vyjednávání při sjednávání služeb sběru, 

svozu, přepravy, úpravy, energetického využití nebo skládkování. 

2.5 Úloha ostatních původců 

 V rámci regionálního ISNO využívají zařízení původci, kteří produkují podobný 

odpad jako obce. 

2.6 Úloha odpadových firem 

 Díky svému technickému a odbornému zázemí zajišťují firmy služby v procesech 

nakládání s odpady pro původce - výběrová řízení. Mohou být také vlastníky, 
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spoluvlastníky nebo provozovateli jednotlivých zařízení v regionu. Je vhodné využít 

funkční zařízení a také je potřebné, aby byly tyto subjekty součástí integrovaných systémů. 

Je nemyslitelné, aby se oddělovala komunální sféra od podnikatelské.   

 3. Legislativní podmínky a současný stav odpadového 

hospodářství v ČR. 

3.1 Současné legislativní podmínky ČR 

 České zákony a další právní normy jsou plně kompatibilní s Evropskými. Legislativa 

v ČR je dokonce často navrhována přesněji než směrnice EU. Naše právní normy jsou 

často novelizovány, a tím jsou často poněkud nepřehledné. 

 Stěžejní normou v ČR je zákon č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech, který je rozdělen 

do dvanácti částí. Popisuje hierarchii nakládání s odpady, obecné povinnosti a vše 

podrobné v odpadovém hospodářství. Zákon má mnoho prováděcích vyhlášek a pro 

upřesnění jsou ještě používány normy a nařízení. Tato bakalářská práce nepopisuje 

podrobně legislativu. 

 Celková koncepce jak nakládat s odpady je stanovena v nařízení vlády č. 197/2003 Sb. 

ze dne 4.6.2003 o Plánu odpadového hospodářství České republiky. V letošním roce by 

měl být aktualizován a tím bude dán další směr na dobu nejméně 10 let.   

3.2 Prevence vzniku odpadů 

 Ke snižování množství vznikajících odpadů by měl směřovat prevence v odpadovém 

hospodářství.  Pokud chápeme odpad jako materiál nebo surovinu, zjistíme  jak významně 

zasahuje odpadová prevence do spotřeb primárních surovin při výrobě nových produktů a 

výrobků. Další rozměr prevence v oblasti odpadů nabízejí nynější společenské poměry a 

obecně nadměrná spotřeba a konzumace. Velmi dobré působení na společnost s cílem 

změnit spotřební chování jednotlivce a snížit spotřební a konzumní návyky, jako jsou 

potraviny, věci denní potřeby apod., by mohlo vést nejen ke snížení množství komunálních 

či biologicky rozložitelných odpadů a primárních surovin hned na začátku výrobního a 

zpracovatelského procesu, ale mohlo by podporovat zdravější životní styl a být podílníkem 

v celosvětovém úsilí v boji s obezitou a civilizačnímí chorobami, mezi které patří zejména 

kardiovaskulární choroby a zvýšené množství cholesterolu v krvi. Je tedy zřejmé, že 
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preventivní rozměr odpadového hospodářství může mít skutečně velký rozsah a mít na 

dotek i poměrně vzdálené oblasti a obory. 

 I s pohledem do historie má otázka předcházení vzniku odpadů své logické 

opodstanění. Jak všichni víme, byli naši předkové šetrní, a to zejména v oblasti své vlastní 

spotřeby. Využívání věcí denní potřeby byly podstatně nižší. Používaly je až do konce 

jejich životnosti a ty, které přestaly sloužit, se v případě, pokud to bylo možné, opravily. 

V minulosti tak prevence fungovala přirozenou cestou. V dnešní době nás ale životní styl 

vede k opačnému přístupu, a to se následně projevuje v narůstajícím množství odpadů, 

především komunálního. V současnosti proto přirozeně nabízí široké uplatnění pro 

preventivní opatření. 

 V oblasti odpadového hospodářství nejsou prevenční přístupy ničím zásadně novým. 

V některých zemích členských států Evropské unie byly zavedeny programy předcházení 

vzniku odpadů mnohem dříve, než přikazuje Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 

98/2008 o odpadech. 

Opatření a cíle pro předcházení vzniku odpadu 

 V oblasti odpadového hospodářství je problematika prevence opravdu široká a proto 

by opatření a cíle měly být nastaveny tak, aby jejich dopad byl efektivní. 

 V zahraničí jsou informační podpora a komunální odpad jasnou cílovou skupinou 

prevenčních opatření. Významný potenciál zde nacházejí preventivní přístupy a finanční 

prostředky směřují právě do těchto preventivních opatření. 

Návrhem cílů pro předcházení vzniku odpadů je: 

 Zajišťování v maximální možné míře na všech úrovních informační podporu o 

problematice a programech předcházení vzniku odpadů. 

 Podporovat opětovné používání nebo opravy vyřazených výrobků nebo jejich 

složek. 

 Účinné působení na státní a veřejnou správu a na širokou veřejnost s cílem 

snižování množství odpadů a dosažení udržitelné spotřeby v každodenním životě. 

 Podpora všemi dostupnými prostředky ve výzkumu a vývoji pro zavádění 

nízkoodpadových technologií a technologií, které šetří vstupní materiály a 
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suroviny, podpora výrobní sféry se snahou optimalizace procesů řízení výroby 

z hlediska naplnění cílů programů.  

3.3 Využitelné složky odpadu  

3.3.1  VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – PAPÍR, PLAST, SKLO, 

KOV AJ. 

 Pokud odpady vzniknou, je vhodné a potřebné, aby co největší množství bylo využito. 

Nejvíce výhodné je materiálové využití, potom využití energetické. V naší republice je 

materiálové využití na velmi dobré úrovni, a to díky dlouhodobě zavedeného systému Sběr 

separovaných odpadů. Také legislativní podmínky jsou již dlouhodobě takto nastaveny a 

také obsahují ekonomické nástroje. Je zaveden zpětný odběr využitelných obalů, který 

v důsledku zahrnuje i neobalové využitelné odpady. 

 Běžně se již v 98% měst a obcí v ČR samostatně sbírají jednotlivé využitelné odpady. 

Nejčastěji se jedná o plasty, papír, sklo, kov a nápojové kartony. Jednotlivé komodity se 

ale pak musejí dále třídit, a to podle možnosti a vhodnosti zpracování [11, 18].  

  Produkce vytříděných složek ze systému obcí by měla za období osmi let, tj. do roku 

2020 vzrůst o více než 26%. Bude vytříděno výrazně větší množství kovu, než se reálně 

vyskytuje v domovním odpadu a to zejména díky výkupu kovů. Do výkupu nosí občané 

také kovy, které pocházejí z jiných zdrojů, než které pocházejí jenom z domácností. 

Prognózou je počítáno s růstem tříděného sběru kovu o 55% tj., úroveň jejich výskytu 

v domovním odpadu. U komodity sklo se bude růst pohybovat okolo 20% a nejnižší růst 

zaznamenává komodita papír a plast, a to okolo 17% [11, 18]. 

3.3.2  SBĚRNÁ SÍŤ 

 Vysokou kvalitu veřejně dostupné sběrné sítě založené na komoditním sběru tj. 

oddělený sběr papíru, plastu, skla a kovu, je nutno dodržet i do budoucna. Doporučuje se 

s ohledem na dlouhodobý vývoj a investice, která byla vložena do sběrné sítě, obnovovat a 

zahušťovat kontejnerovou síť pro sběr papíru, plastu a skla. Kov je v této době sbírán 

hlavně prostřednictvím výkupu, mobilního sběru a sběrných dvorů. Jsou to právě sběrné 

dvory, které by měly být pro sběr kovu posíleny se současnou úpravou a omezením 

stávajícího sběru kovů přes výkupny.   
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 I nadále budou pytlové sběry jen doplňkovým sběrem v lokalitách rodinných domů 

s ohledem na strukturu osídlení kraje a bytovou výstavbu. 

3.3.3  KAPACITY ZAŘÍZENÍ PRO ÚPRAVU ODPADŮ A VÝROBU 

OBCHODOVATELNÝCH DRUHOTNÝCH SUROVIN 

 Pro zajištění dostatečné kapacity dotřiďovacích linek, jsou důležité komodity papír a 

plasty. Sklo se shromažďuje na překladištích a k dotřídění se většinou odváží mimo region. 

 Kapacitě zařízení na úpravu je potřeba věnovat pozornost především odpadů ze 

systému obcí. Odpady, které jsou vytříděné od ostatních původců, jak komunální, tak i 

obalové, bývají většinou ve velmi dobré kvalitě. Jedná se mnohdy o jednodruhový 

materiál, který není nutno dotřiďovat. Neustále se zvyšují kvalitní požadavky na 

vyrobenou druhotnou surovinu. Tříděné odpady pocházející ze systému obcí je směs 

různých druhů odpadů a obalů s odlišnými vlastnostmi. U papíru jde zejména o směs 

novin, časopisů, kartonů a jiných obalů, které mají nežádoucí příměsi. U plastů jde ještě o 

větší rozsah materiálů a výrobků s odlišnými vlastnostmi, a to od PET lahví, přes fólie, 

dózy z PP, PE, PS, kyblíky, kelímky, hračky a jiné plastové výrobky až po nežádoucí 

příměsi. Dotřiďovacích linek, které jsou založeny na manuálním třídění s kapacitou od 500 

t do 2500 t za rok je v kraji sedm. Nyní probíhá rekonstrukce a kapacitní navýšení 

dotřiďovací linky v Jeseníku a další rekonstrukce se připravuje v Přerově. Minimálně jedna 

žádost bude podána na výstavbu dotřiďovací linky do současně otevřené výzvy OPŽP 

prioritní osy 4.1.  

 Jednoznačně se doporučuje s ohledem na očekávající vývoj a zkušenosti ze zahraničí 

orientovat na jedno až dvě větší zařízení, které by byly vybavené moderními třídícími 

technologiemi s nižšími provozními náklady, než udržovat stále malé manuální třídící 

linky. 

3.3.4  EKONOMIKA ODDĚLENÉHO SBĚRU VYUŽITELNÝCH SLOŽEK KO 

 Aby byl zajištěn sběr využitelných složek komunálních odpadů pocházejících ze 

systému obcí je potřeba zajistit dostatečnou kapacitu sběrných prostředků a sběrné sítě. Je 

nutné zajistit využití sběrných dvorů pro sběr využitelných složek a smluvní napojení 

menších obcí, na jejichž území existují sběrné dvory. Dále je potřeba provést 

z dlouhodobého hlediska strategická rozhodnutí o budoucí koncepci pro zařízení na úpravu 
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odpadů v kraji. Doporučuje se méně zařízení, které by měly vyšší účinnost úpravy, kvality 

a množství vytříděných surovin, a to za nižších jednotkových nákladů než jsou na malých 

dotřiďovacích linkách. Je nutné využití všech dostupných finančních zdrojů, a to včetně 

úspor z rozsahu řešení OH v rámci Svazku obcí, a to k zajištění samofinancování tříděného 

sběru. 

3.3.5  PRINCIPY A CÍLE V OBLASTI  NAKLÁDÁNÍ S RECYKLOVATELNÝMI A 

VYUŽITELNÝMI SLOŽKAMI KO.  

 Tříděný sběr využitelných složek, tj. papíru, plastu, skla a kovu z komunálního odpadu 

zajišťuje obec. Stanoví tento systém v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou. 

Stanovuje rozsah a způsob tříděného sběru s ohledem na technické, ekonomické a 

enviromentální podmínky pro další zpracování odpadů. Rozsah činnosti se odvíjí od 

finančních možností jednotlivých obcí a také od iniciativy a přístupu pracovních úřadů. 

Důležitým faktorem je ekonomická výhodnost, a to je asi nejdůležitější nástroj pro 

dostatečné a případné maximální vytěžení využitelných složek odpadů z celého 

komunálního systému.  

Pro tento systém je nutné dodržet následující zásady: 

 S ohledem na cíle Směrnice pro jednotlivé materiály a s ohledem na vyšší kvalitu 

sbíraných odpadů je potřeba zachovat samostatný komoditní sběr. Nedoporučuje se 

sběr směsí více druhů odpadů. 

 Tříděný sběr využitelných odpadů zachovat přímo v místě vzniku, tj. v obci. Obec 

nebo účelově založený svazek si stanoví systém sběru s ohledem na dostupnost a 

požadavky technologického zpracování odpadů.  

 Přednostně uplatňovat přijatelné a únosné technologie, a to jak enviromentální, tak 

i ekonomické a sociální. 

 Systémy obecní jsou součástí systémů regionálních. Z podmínek a technických 

možností regionálních systémů nakládání s komunálními odpady vychází řešení 

obecních systémů. 

 Je nutná spoluúčast výrobců obalů na zajištění zpětného odběru a využití daných 

složek KO. 
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 Zajistit stabilitu systému tříděného sběru a omezit nestabilní prvky , např. výkupny 

odpadů.  Provést důkladnou analýzu v případě jakýchkoliv navrhovaných změn 

celého systému nakládání s odpady, včetně enviromentálních, sociálních a 

ekonomických hledisek  a provést širokou diskusi všech dotčených subjektů. 

 Povinnost obcí nebo účelového svazku zajistit tříděný sběr vychází i zpožadavků 

evropské směrnice o odpadech. Tříděný sběr musí být dostatečný, aby byly zajištěny cílové 

hodnoty podílu na celkové recyklaci komunálních odpadů.  

 Tříděný sběr papíru, plastu, skla a kovu zajišťují i ostatní původci, kteří produkují 

odpad podobný komunálnímu. Odpady, stejně jako obec, nabízí přednostně k recyklaci 

nebo jinému využití.  Možnosi využití a recyklace vycházejí z daných podmínek v 

regionálních systémech. Ostatní původci i obec by měli být odpovědni za předání 

využitelných odpadů k úpravě na druhornou surovinu v dotřiďovacích zařízeních nebo ke 

konečnému využití v odpovídajícím zařízení.  Pokud nastane pokles poptávky po 

druhotných surovinách z odpadů, které jsou vhodné k recyklaci, je potřeba  vytvořit  

podmínky pro využití jinými způsoby, např. využití energetické (papír, plast), biologické 

(papír), ve stavebnictví (sklo) apod.. Pouze, když nebude prokazatelně existovat 

ekonomicky únosná a enviromentálně vhodná alternativa využití, je možné znehodnocený 

vytříděný odpad energeticky využít nebo skládkovat, se svolením krajskéhé úřadu. 

 O způsobech a rozsahu tříděného sběru odpadů a o nakládání s dalšími složkami 

komunálních odpadů informuje obec občany a další účastníky obecního systému nakládání 

s odpady pravidelně, minimálně však dvakrát do roka. Informují je také o výsledcích 

odpadového hospodářství obce a o tom, jaké jsou možnosti prevence a minimálního vzniku 

odpadů. 

Postupování při stanovení míry recyklace papíru, plastu, skla a kovu z KO 

 Pro potřeby výpočtu se komunálním odpadem rozumí komunální odpad z obcí, včetně 

ostatního odpadu jemu podobnému od původců zapojených do systému obce.  Poměrem 

produkce tříděných druhů odpadů  papíru, plastů, skla, kovů, popř. dalších odpadů 

pocházejících z domácností a od subjektů, které jsou napojeny na systém obce za určité 

období, tj. za rok se stanoví podíl recyklace k celkovému výskytu odpadů papíru, plastů, 
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skla, kovů, popř. dalších odpadů, které pocházejí z domácností a u subjektů, které jsou 

napojeny na systém obce. 

 Celkový výskyt papíru, plastů, skla, kovů, popř. dalších odpadů v KO z obcí se 

stanoví z údajů o celkové produkci směsno KO a využitelných složek za určitý 

kalendářní rok, kde výskyt složek ve směsném KO bude urřčn procenty 

jednotlivých skupin. 

 Výskyt recyklovatelných odpadů papíru, plastů, skla, kovů, popř. dalších odpadů v 

KO z obcí se stanoví procentním podílem z celkového výskytu uvedených odpadů, 

který je výstupem ze zmíněných analýz KO, a to včetně analýz sbíraných tříděných 

odpadů. 

 Stanoví se množství sebraných tříděných využitelných odpadů za určitý kalendářní 

rok, kde zákadním zdrojem bude zákonná evidenc dat o odpadech, tj. evidence 

systému EKO-KOM a archivní dtabáze kraje. 

 Míra recyklace papíru, plastu, skla a kovu se stanoví výpočtem podílu množství 

sebraných tříděných vybraných odpadů a vyskytující se množství vybraných 

recyklovatelných odpadů. 

3.3.6  VYUŽITELNÉ SLOŽKY KOMUNÁLNÍHO ODPADU – BIOODPAD 

 Velkou část z produkce komunálních odpadů tvoří biologicky rozložitelný odpad. 

Podle několika studií a prognóz je možné konstatovat, že cca 30% váhového podílu tvoří 

v komunálním odpadu bioodpad. Je to tak velké množství, že je nevyhnutelné co 

nejrychleji nalézt možnost, jak tento odpad oddělit a následné ho využít [26, 15].   

 Cílem pro bioodpad, který pochází z komunálních odpadů, je v rámci směrnice o 

odpadech zavést do roku 2016 sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu 

rostlinného původu. Tento odpad je vhodný pro kompostování v kompostárnách a pro 

kompostování domácí. Jednoduše jej lze odděleně sbírat od občanů v určitých lokalitách, 

zejména v zástavbách rodinných domů. Biologicky rozložitelný komunální odpad 

rostlinného původu lze po úpravě energeticky využít ve vhodných zařízeních a lze také 

použít pro využití technologie anaerobní digesce [23, 37]. 
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 Jednou z možných cest je rozvoj domácího kompostování, kdy si občané zakoupí své 

vlastní kompostéry. Je to forma nakládání s bioodpady na hranici prevence a odpadového 

hospodářství a nejméně nákladná forma odchýlení bioodpadu od komunálních odpadů. 

Formou tohoto využití bioodpadu nevzniká potřeba hledání odbytu vyrobených kompostů. 

Tento způsob řešení je však vymezen zájmen občanů a snahou využívat vyrobený kompost 

na svých pozemcích. Tento druh kompostování se provádí v kompostových základkách, 

v kompostérech nebo boxech.  

Je však nutné dodržovat určité zásady [27, 38, 39]: 

 Musí být vytvořeny podmínky k oddělenému shromažďování bioodpadu, který 

vzniká v domácnostech a ve vhodných lokalitách pro zavedení systému svozu 

 Rozvíjet oddělený sběr biologicky rozložitelného komunálního odpadu rostlinného 

původu má smysl pouze tam, kde je zajištěn odběr těchto odpadů do zařízení ke 

zpracování a následným využitím kompostu nebo digestátu. 

 Oddělený sběr zavádět zejména v zástavbách rodinných domů. 

 Je nutné zajistit udržení vysoké kvality a čistoty a zamezit znečištění bioodpadu 

jiným odpad, a to zejména nebezpečnými. 

 Přednostně zajistit kompostování a anaerobní rozklad biologicky rozložitelných 

odpadů a výsledný produkt využít zejména v zemědělství, při úpravách zeleně a 

rekultivací. Pokud nelze takto využít odpad lze jej upravovat na palivo nebo jej 

energeticky využívat. 

 Ukládat na skládky vytříděné biologicky rozložitelné odpady pouze s výjimkou 

řešení krizových situací, které byly způsobeny živelnou nebo jinak mimořádnou 

situací a dodržet tak požadavek zákazu takovéhoto ukládání. 

Zařízení pro úpravu bioodpadů  

 Na kvalitu a způsob použití výsledných produktů ze zpracování biologického odpadu 

má velký vliv kvalita vstupní suroviny. Zpracované frakce získané mechanizovaným 

zpracováním směsného komunálního odpadu představují velké riziko znečištění vstupní 

suroviny a poté konečného produktu. A proto je kompostován bioodpad, který je získaný 

výhradně odděleným sběrem. Taktéž je vhodné využívat pouze odděleně sesbíraný 
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bioodpad ke zpracování na bioplynových stanicích, kde je možnost využit zbytkový 

digestát. 

 Kompostování ve společenství se využívá pro bytové zástavby, kde jsou zatravněné 

plochy semknuté v domovních blocích, pro pozemky základních škol, zahrádkářské osady 

atd. Z hlediska technologie se při tomto druhu kompostování využívají zastřešené boxy i 

kompostové zakládky. Kompost se překopává nakladačem, v menším množství manuálně. 

 Malým zařízením se nazývá kompostárna, která má menší kapacitu než 150 tun za rok 

a množství menší než 10 tun odpadů na jednu zakládku. Na základě souhlasu obecního 

úřadu obce s rozšířenou působností mohou být tato zařízení provozována. Ve své 

samostatné působnosti může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou systém 

komunitního kompostování a způsob, jak využít kompost na území obce [18]. 

 Například na území Olomouckého kraje je evidováno 27 kompostáren a jejich 

kapacita se pohybuje v rozmezí 50-60 tis. tun ročně. Když srovnáme předpokládanou 

produkci a zavedenou kapacitu, můžeme zhodnotit, že současná kapacita není dostačující. 

Je také nutné rozvíjet sběr bioodpadu v jednotlivých lokalitách konzultovat se zařízením, 

které bioodpad zpracovává tj. kompostárny, bioplynové stanice, s ohledem na kapacitu, 

kvalitu a ekonomické podmínky odběru. 

Zhodnocení  

 Domácí kompostování je jedno z nejefektivnějších způsobů nakládání s odpady a je 

důležité jej podporovat. 

  Pokud zvolíme oddělený sběr, je nutno přihlížet k navrženému systému s ohledem 

na místní podmínky. 

 Sběr bioodpadu vyžaduje vysokou kvalitu a čistotu prvotního sběru s ohledem na 

minimální dotřídění před vstupem do kompostárny nebo jiné technologie. 

 Oddělený sběr bioodpadu by měl být umožněn ve všech sběrných dvorech. 

 K zajištění účinného nakládání s bioodpadem je potřeba využít všech dostupných 

finančních zdrojů a v případě řešení OH v rámci Svazku obcí úspor z rozsahu. 

 Sběr bioodpadu bude díky nárůstu cen za odstraňování odpadu na skládku, který je 

způsoben růstem skládkových poplatků od roku 2014, ekonomicky nevýhodný. 
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3.3.7  TŘÍDĚNÝ SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 

 V roce 2010 bylo vyprodukováno 0,4 kg nebezpečných komunálních odpadů (dále jen 

NO) na obyvatele za jeden rok. V roce 2006 byla tvorba NO 2,3 kg na obyvatele za rok, to 

znamená skoro 6-ti násobný pokles. Tento stav ovlivnil růst systému zpětného odběru 

elektrozařízení a baterií [29]. 

 Na základě předchozího vyskladnění zásob NO a růstu systému zpětného odběru 

elektrozařízení a baterií, můžeme předpokládat pokles množství NO. 

 Za účelem snížit tvorbu NO je důležité informovat občany o prevenci vzniku těchto 

odpadů a doporučit bezplatné předání vyřazených elektrozařízení a baterií, které 

jsou v režimu zpětného odběru do příslušného zařízení, pokud mají nebezpečné 

vlastnosti. 

 Po dohodě o spolupodílení na nákladech využít sběrný dvůr v rámci více obcí. 

 K zajištění účinného nakládání s NO je potřeba využít všech dostupných finančních 

zdrojů a v případě řešení OH v rámci Svazku obcí úspor z rozsahu. 

3.3.8 ODPADY ZE STAVEBNICTVÍ 

 Stavební odpady jsou takové, které nejsou hodnoceny v rámci katalogu odpadů jako 

odpady komunální. Mezi komunálními odpady se objevuje jen kód 20 02 02 zemina a 

kamení.  

 Do roku 2020 vzniká ze Směrnice o odpadech [14] a jejího přenesení do legislativy 

ČR úkol docílit jejich 70% výši zpětného využití a recyklace. Jde však hlavně o stavební 

odpady skupiny 17 katalogu odpadu. Nelze sem zařadit komunální odpady zemina a 

kamení. Vytváření těchto odpadů je závislé na individuální stavební činnosti v obcích, a 

tudíž nebyl odhad tvorby stavebního odpadu počítán. 

 V oblastech, kde je vytvářen stavební odpad od občanů, je vhodné, aby byla zajištěna 

možnost předat tyto odpady na sběrné dvory do určitého množství zdarma nebo využít 

v rámci Svazku obcí jako společné řešení nákup mobilní recyklační linky a zajistit prodej 

recyklátu, který je z těchto odpadů vyroben nebo jej využit v rámci stavebních činností 

obcí. 



Poláková Andrea: Integrované systémy nakládání s odpady 

2013 Stránka 22 
 

3.4 Skládky 

 Fungování skládek v odpadovém hospodářství je nezastupitelné, i když jedním ze 

základních úkolů nově navrhovaných opatření je skládkování KO omezit. Stále se bude 

nacházet ve značném množství energeticky nevyužitý KO. Dalším odpadem, který může 

skončit na skládce je směsný komunální odpad, který nebude splňovat optimální 

energetická kritéria, jde zejména o SKO z obecní zástavby, popř. v zimním období, kdy 

může vznikat větší množství popela.  

 Mezi odpady ke skládkování patří i škvára, a to v případě, že nebude nalezeno 

uplatnění ve stavebnictví z procesu energetického využití. Množství škváry závisí na 

kapacitě energetických zdrojů.  Jestli bude možnost využití škváry z procesu spalování 

odpadu, jako certifikovaný materiál ve stavebnictví je závislé na několika faktorech, které 

budou známy později (chemickým rozborem budou zjištěny nebezpečné látky a 

koncentrace a podle skutečností budou vyhodnoceny). Pro použití ve stavebnictví je nutné 

škváru certifikovat mimo režim odpadového zákona dle zákona č. 22/1997 Sb. O 

technických požadavcích na výrobky a Nařízení vlády č. 163/2002Sb., kterým se na 

vybrané stavební výrobky určí technické požadavky. V současné době se rozhoduje o tom, 

zda produkovaná škvára bude splňovat daná měřítka a požadavky tak, aby byla shodná 

s uvedenými normami, a to díky některým neznámým faktorům jako je technologie čištění 

spalin, typ kotle apod. V ČR mají ve všech třech spalovnách škváru certifikovanou pro 

využití ve stavebnictví. 

 Kromě běžného skládkování budou skládky fungovat jako bezpečnostní pojistka při 

vzniku mimořádných událostí, kdy nebude možnost využití standardních toků odpadů. 

Takovými událostmi jsou např. povodně nebo i neočekávané události v zařízeních na 

energetické využití. V plánovaném integrovaném systému je jednou z důležitých předností 

možnost využít odpadovou infrastrukturu v širším okolí kraje díky plánu překládacích 

zařízení. Bude tak možnost využívat skládkovou kapacitu v okolních oblastech v závislosti 

na ceně a jejich kapacitě. 
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3.5 Integrovaný systém nakládání s odpady – vhodnost a současný 

nedostatek 

 Roztříštěnost řešení v odpadovém hospodářství je jeden z důležitých nedostatků 

odpadového hospodářství ČR, konstatovaný podkladovým materiálem k novému POH ČR. 

Systémy nakládání s odpady, které si stanovují jednotlivé obce sami, jsou bez návaznosti 

na okolní obce a širší region. Obecní systémy jsou samostatné a o rozsahu a zaměření 

systému tak rozhoduje obec. 

 Tento způsob vede k vyhranění a roztříštěnosti pří výběru partnerů, kteří jsou vhodní 

k zajišťování služeb nakládání s odpady z měst a obcí a dochází tak ke zvýšení nákladů na 

všech stupních nakládání s odpady. Oprávněné osoby, které v odpadovém hospodářství 

zajišťují služby, nejsou schopny díky roztříštěnosti trhu zajistit vhodné podmínky pro sběr 

(sběrná síť jednotná), svoz odpadů (omezit nadbytečnou přepravu na svozových trasách), 

apod. Při způsobu takové organizace odpadového hospodářství není možné zajistit 

v optimální míře dostatečné a sociálně-ekonomicky přijatelné procesy pro odstraňování, 

úpravu a využití odpadů v provozovaných zařízeních. S ohledem na vynaložené náklady, 

ekonomickou a sociální udržitelnost je nutné optimalizovat všechny činnosti v odpadovém 

hospodářství vyplývající z hlavních zásad aktualizované Strategie rozvoje nakládání 

s odpady v obcích a městech ČR, zpracované SMO ČR s podporou Asociace krajů ČR a 

dalších organizací.   

 Plnit požadavky zákona, které jsou spojeny s recyklací a využitím odpadů samostatně, 

není schopna větší část menších měst a obcí. Je tedy nutné podpořit tvorbu regionálního 

integrovaného systému nakládání s odpady z obcí jako společné řešení a zajistit stabilitu a 

dlouhodobou udržitelnost komunálního odpadového hospodářství. Je navrhováno, aby bylo 

pro obce možné plnit povinnosti zákona o odpadech (především zajištění recyklace a 

využití odpadů, včetně směsných komunálních) samostatně nebo prostřednictvím svazků.   
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4. Integrovaný systém v zahraničí 

4.1 COVAR 14 – integrovaný systém nakládání s odpady, Itálie  

 COVAR 14 (Consortium for valoristation of waste) je veřejný orgán sdružující 

devatenáct obcí z jihozápadní části provincie Turín, Itálie. Uvádí v soulad aktivity v oblasti 

odpadů, a to vzdělávací a informační kampaně, svoz a likvidaci zůstatkového odpadu, sběr 

a prodej druhotných surovin, údržbu ulic, odstraňování starých ekologických zátěží, 

vybírání poplatků. COVAR slučuje obce s méně než šesti sty obyvateli i města, které mají 

více než padesát tisíc obyvatel a služby poskytuje v oblasti s asi 250 000 obyvateli. Cílem 

konsorcia bylo dosáhnout v roce 2012 až 65% recyklace [33]. 

 Region zahájil změnu systému v hospodaření s odpady v květnu roku 2004 v pěti 

obcích se 75 000 obyvateli a další tři obce s počtem 29 000 obyvatel se připojily v druhé 

polovině téhož roku. Tuto část propagace COVAR určil na předcházení vzniku odpadu, 

zejména domácího kompostování [33].  

 Další etapa propagace byla směřována na změnu stavu v systému sběru a separace 

odpadu – sběr dům od domu. Než byl zaveden nový systém, probíhala propagace a 

informovanost občanů formou letáčků, které dostávali obyvatelé do svých schránek, 

pořádaly se besedy a diskuse. Byli vyškoleni dobrovolní poradci a u bytových domů 

zaučeni správci nádob.  V menších oblastech (vesnicích) byla další propagace směřována 

na podporu domácího kompostování také formou zapojení škol, a to tak, že byla vyhlášena 

soutěž, která měla téma na výrobky z druhotných surovin. V dalším roce se do systému 

zapojily všechny regionální obce. Propagace byla vedena tak, aby si obyvatelé co nejlépe a 

co nejrychleji zvykli na tento systém. Informační akce a zavedení nového systému stála cca 

9 Euro na obyvatele. 

Systém sběru s názvem „dům od domu“ 

 V regionu probíhá sběr pěti komodit. Sběr probíhá formou pytlů, do kterých se sbírají 

plasty a hliník a do nádob se ukládá bioodpad, sklo a papír. Ve všech domech fungují jak 

pytle, tak i nádoby a v bytových domech jsou nádoby větší, které mají i svého správce 

zodpovídajícího za jejich přístupnost a zajištění pravidelného vyvážení (nádoby jsou 

přesně dané pro určenou skupinu rodin a jsou určeny jen pro obyvatele obytného domu). 

Papír, plast a hliník se sváží v intervalu 1 x týdně a sklo 1 x za 14 dní. V některých obcích 
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se však z ekonomických důvodů rozhodli interval posunout a odpad se sváží jen v určené 

dny a hodiny, a to dům od domu nebo s možností nechat je stát u silnice. Občané mají také 

možnost odpad odevzdat na sběrných místech. 

 Tento systém probíhá v celé oblasti mimo hlavního města regionu a obcí, které mají 

méně než 2 000 obyvatel. Veškeré pytle a nádoby jsou vyznačeny čárovými kódy nebo 

čipy a při výsypu se načítají data, která určují, o jakou komoditu se jedná a číslo registrace. 

Tento způsob umožňuje lidem fakturaci nákladů podle skutečně vyprodukovaného 

množství odpadu (PAYT) [33]. 

Hospodaření s odpady v regionu COVAR 14 v letech 2003 až 2010  

  V letech 2003 až 2006 díky plánu COVAR 14 byl v regionu pokles skládkovaného 

odpadu ze 77,3% na 37% (z 89 497 tun na 38 945 tun) a vzrostlo množství 

vyseparovaného odpadu z 22,7% na 63% (z 26 312 tun na 66 297 tun), celková tvorba 

odpadu se snížila zhruba o 9%. Až o devět tisíc vzrostl počet domácností, které začali 

kompostovat. Změny proběhly velmi rychle, např. v oblasti Candiolo to byly pouhé dva 

měsíce na to, co byl přijat nový systém byl pokles skládkování ze 178 tun na 35 tun. 

 V rozmezí roku 2004 – 2010 se vytřídilo a jiným způsobem využilo celkem 273 061 

tun odpadu, tudíž neskončil na skládce. Vznikla tím úspora okolo 27 milionů Euro [33]. 

 Z dosažených výsledků se potvrzuje, že tento integrovaný systém je vhodný a po 

několika letech i velmi výhodný nejen pro svoji funkčnost, ale také s ekonomického 

hlediska. 

 

Graf 1 Výsledky hospodaření s komunálními odpady za celý region i jednotlivé obce [33] 
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4.2 Nakládání s odpady svazku odpadového hospodářství Dolního 

Rakouska – regionální spolupráce v oblasti veřejné služby  

 Oblastní sdružení obcí je nejmenší regionální správní jednotkou, kterou tvoří 2357 

obcí v Rakousku. Obci patří veškeré veřejné prostranství. Mezi úkoly a povinnosti obcí 

patří vedení financí obce, hasičská záchranná služba, zajišťují stavby a údržbu obecních 

komunikací, jsou zřizovateli základních, speciálních a učňovských škol, mají ohlašovací 

povinnost, musí mít stavební úřad, matriku a obecní územní plán.   

 Odpadové hospodářství jako jedno z plnění veřejných služeb, kde je prospěch 

odpadového hospodaření zahrnut do dvou částí: 

- Odpad není běžným zbožím, ale zbytkovým výrobkem, kterého se chce majitel 

zbavit 

- Veřejnost je zodpovědná za neřízené odpadové hospodářství, jako je znečištění 

podzemních vod, vzduchu, půdy nebo výdaje na sanace 

Je důležité, aby byla zachována veřejnou správou pravomoc v rozhodování v oblasti 

nakládání s odpady.  

Interkomunální spolupráce – veřejná správa musí na nejrůznějších úrovních účinně 

spolupracovat v rozporu ekonomického přístupu v soukromém hospodaření s odpady: 

- Obecní závazky se řeší společně pro více obcí, do svazku je zapojeno několik obcí, 

svazek obcí vykonává vše v souladu s příslušnými zemskými zákony o svazcích 

obcí, má své stanovy 

- Smlouva ve stejném znění, v souladu s usnesením obecní rady 

- Orgány (předseda, představenstvo, valná hromada, úkoly, hlasovací právo) 

- Vedení účetní evidence 

 Mezi důvody pro založení svazku patří lepší postavení na trhu jak při poptávce, tak i 

nabídce, nárůst povinnosti sběru, prodej odpadu, nákup odpadních nádob. Svazek může 

stanovit společné poplatky, ucelit sběrné systémy. Snaží se udržet mimo obvyklou 

komunální politiku. 

 Výhodou pro členy svazku je šetření administrativních nákladů, spolupráce pomocí 

členství ve valné hromadě nebo představenstvu. Veřejná služba je zajištěna pro mnoho 

obcí skupinou odborníků z jediného pramene, a to by si samotná obec nebyla schopna 
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nikdy z ekonomického hlediska dovolit. Výhodné je i snížení financování pro obec, není 

nutné dodatečné doplácení za odpady, vzniká úspora rozpočtu. Svazek přináší výhody i pro 

občany jako jsou náklady bez přirážky, výše poplatků za odpad je určena dle skutečných 

nákladů (asi 0,45 EUR/den) [35]. Výhledově je zajištěno využívání a odstraňování odpadu 

za vyhovující ceny. Systém nakládání s odpady, který má smysl jak ekologický, tak i 

ekonomický, včetně třídění odpadu umožňuje občanům podílet se na ochraně životního 

prostředí a vede je k zodpovědnému zacházení s odpady. 

 

 

Graf 2 Zhodnocení a odstranění odpadů z domácnosti a podobných zařízení 1989 - 2009 

Vysvětlivky:  In Masseprozent -  v procentech hmoty 

 První způsoby zpracování: 

1. zhodnocení bioodpadů především z tříděného sběru a zelených odpadů 

2. materiálové zhodnocení odpadů především z tříděného sběru 

3. zpracování problematických materiálů, elektrických a elektronických spotřebičů 

z tříděného sběru 

4. termické zpracování (spalování odpadů) 

5. biotechnická úprava v (M)BÚ 

6. skládkování [36] 
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5.  Integrovaný systém nakládání s odpady Olomouckého kraje, 

účelové svazky, energetické využití odpadů 

5.1 Zásady 

5.1.1  MODEL OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI 

 Zřizovat jako prvotní organizaci obchodní společnost (např. a.s., s.r.o., aj.) se pro 

účinnější zajištění veřejné služby, která je vykonávána samosprávou obcí nedoporučuje. 

Podle obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb. v pozdějším znění) má možnost do 

obchodních společností vstoupit jakýkoliv činitel s komerčním charakterem, a to může vést 

k rozbití subjektů (skrytá privatizace veřejné zprávy). Podle množství nebo váhy držení 

akcií jsou majetkové nebo hlasovací podíly rozlišovány a od samého začátku je nerovnost 

mezi jednotlivými členy. Rovný přístup k jednotlivým samosprávám je tím popřen. 

Obchodní společnosti se nezakládají za účelem realizace úkolů veřejné správy, ale za 

účelem zisku. Může zde vzniknout problém se zadáváním veřejných zakázek, protože jsou 

mimo veřejnou kontrolu. Nepřenáší se na ně ani úkoly a povinnosti jednotlivých obcí dle 

zvláštních zákonů.  Model obchodní společnosti je vhodný k založení pomocné soustavy 

pro určité činnosti svazku obcí, např. vedení některých zařízení pro nakládání s odpady, 

provozování překládacích stanic apod. 

5.1.2 PRÁVNÍ HLEDISKO 

 V zákoně o obcích 128/2000 Sb. v §49 až 53 a v zákoně o rozpočtových pravidlech 

územních odborů č. 250/2000 Sb. je legislativně upraven svazek obcí. V České republice 

jde o velmi četnou a známou formu sdružování obcí, kde je účelem zrealizovat jejich 

zájmy. Vzniká dohodou členských obcí a je dobrovolný. Členy jsou obce jakékoliv 

velikosti a určen je pouze pro oblast samostatné působnosti obcí. Záměrem svazku obcí je 

realizace společných zájmů v oblasti veřejné správy, tj. zdravotnictví, kultura, doprava, 

školství, veřejného pořádku, shromažďování, svoz a zpracování komunálních odpadů, 

zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod. Dle zvláštních zákonů se mohou na 

svazky přenášet úkoly a povinnosti jednotlivých obcí.  

 Smlouvu a stanovy svazku odsouhlasí zastupitelstvo členských obcí a zmocní zástupce 

nejvyššího orgánu svazku, např. předsednictvo aj..  Pozice obcí ve svazku je rovná, 

převážně s rovnou váhou hlasů, ale s ohledem na majetkový vklad do svazku se může 
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zohlednit váha hlasů jednotlivých obcí. Vyvíjí vlastní činnost a se záměrem zajistit veřejné 

služby v samostatné působnosti obce může zakládat právnické osoby. Svazek svou činností 

může vytvářet i zisk, který se dělí mezi členy nebo se vytvoří rezervní či investiční fond, 

např. nákup majetku, vybavení svazku aj., to vše dle předem domluvených pravidel. Má 

vlastní právní subjektivitu, vedení, hospodaření a nabývá i vlastní majetek. Ovšem 

majetek, který je vložen členskými obcemi, je stále majetkem obcí, svazek s ním jen 

hospodaří. O určitých majetkových činnostech musí provést rozhodnutí i členská 

zastupitelstva obcí. Pokud si svazek nenajme svého auditora, tak kontrolu provádí veřejně 

krajský audit. Je přezkoumáváno hospodaření a zastupitelstva členských obcí projednávají 

a hodnotí výsledek. 

 Regionální svazek, který je navrhován, je založen na stejných zásadách základného 

svazku obcí. Členy se mohou stát obce jakékoliv velikosti nebo základní svazky obcí. O 

jejich členství v regionálním svazku rozhodují členská zastupitelstva. 

5.1.3  KOLEKTIVNÍ ŘEŠENÍ A JEHO ZÁSADY  

 Společné řešení OH má za cíl účinnou realizaci veřejné služby nakládání s odpady tak, 

aby byly zachovány rovné podmínky pro všechny obce. Možná obchodní činnost svazku 

nebo svazkem zřízených organizací doplňuje nabídku využitím činnosti svazku jiným 

původcům odpadů mimo svazek. 

Výhody:  

 Zvýšením možnosti vyjednávání v rámci svazku s provozovateli zařízení, 

zajišťovateli služeb, tj. svoz, úprava, přeprava, využití a odstraňování odpadů a 

investory zařízení pro nakládání s odpady jsou přímo ovlivňovány náklad na OH 

 Na svazek je přenesené plnění zákonných povinností, obce však stále odpovídají za 

své odpady podílem na společném rozhodování o vývoji v rámci svazku. 

 Snížení administrativy obcí při organizování OH, např. výběrová řízení, účetnictví, 

smlouvy a smluvní podmínky, apod. 

 Ve svazku je zajištěno odborné řízení OH, např. optimalizování systémů sběru, 

přepravy, svozu a dalšího nakládání dle zákonných cílů. Stanoví se podmínky pro 
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dodavatele služeb s vykonáváním dalších služeb jako je např. vedení evidence 

odpadů, zpracování POH pro svazek aj. 

 Ekonomicky výhodné náklady na OH v rozsahu celého svazku, např. náklady na 

přepravu odpadů do finálních zařízení, náklady na zajištění využití apod. Částečně 

je mohou pokrýt výnosy ze skládkovacího poplatku, který dle daných pravidel bude 

kraj rozdělovat do svazků obcí. 

 Navýšení investičních možností jako je čerpání dotací, výnosy skládkovacího 

poplatku, sdružení vlastních prostředků, spolupodílení na investicích do velkých 

zařízení. 

 

Graf 3 Výtěžnost tříděného sběru v krajích v ČR r. 2011 Olomoucký kraj (kg/obyvatele/rok) [20] 

5.2 Jednotlivé svazky obcí a jejich charakteristika 

 V této bakalářské práci se je popsána stručná charakteristika základních účelových 

svazků obcí, které společně vytvoří regionální svazek. Podstatou obou svazků je zohlednit 

konkrétní místní podmínky nebo zajisti nejvýhodnější způsob konečného nakládání 

s odpady dle zákonných cílů a cílů POH. 

5.2.1 ÚČELOVÝ SVAZEK OBCÍ 

 Jednotlivé obce a města v jednotlivých částech regionu se srovnatelnými 

podmínkami pro nakládání s odpady 

 Minimálně 40-70 tis. obyvatel v obcích svazku 
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Správa svazku 

 Rovné postavení samospráv a rovná váha hlasů 

 Sněm členských samospráv je nejvyšším orgánem 

 Sněmem je jmenováno předsednictvo (5-9 členů) 

 Svazek vytvoří soustavu orgánů s obchodním vedením a zastoupením odborníků, 

finance, účetnictví, právní podpora atd. 

Činnosti svazku 

 Podle dohodnutých zásad svazku sběrné systémy zajišťují samostatně obce, např. 

druh sbíraných komodit, způsob sběru atd. Část sběrné sítě na některé druhy 

odpadů může vlastnit svazek. 

 Obce samostatně zajišťují svoz podle dohodnutých zásad nebo pověří zajištění 

svozu svazkem, který řídí výběrové řízení na dodavatele služeb. Popřípadě může 

službu zajistit svazek vlastní, k tomu zřízenou obchodní organizací. 

 Může vlastnit nebo provozovat překládací stanice pro přepravu do konečných 

zařízení, které jsou vybrány regionální svazkem nebo základním účelovým 

svazkem podle dohodnutých zásad v regionálním svazku. Účelové svazky mohou 

být také vlastníky nebo spoluvlastníky některých konečných zařízení jako jsou 

např. skládka, dotřiďovací linky apod. 

 Může zajistit evidenci odpadů, která bude jednotná, zpracování POH, vhodné 

ekonomické postupy v rámci celého svazku a zpracovat jednotnou vyhlášku pro 

nakládání s odpady na území svazku 

 Podle dohodnutých předpisů rozúčtovává společné náklady, aby byla zajištěna 

činnost jednotlivým členům svazku 

 Sdílenými náklady z činností přenesených na svazek stanovuje, jak bude vysoká 

část poplatku pro občany v členských obcích, které jsou součástí poplatku 

v jednotlivých obcích 

 Je členem regionálního svazku obcí 
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 Svazek se stává vlastníkem komunálních odpadů – pokud je svoz nebo přeprava 

zajišťována svazkem přechází vlastnictví na svazek. Obec své povinnosti přenese 

podle zákona o odpadech na svazek a na ten se pak vztahují vytyčené povinnosti 

obce jako původce odpadů. 

Financování svazku 

 Členské poplatky obcí na provoz svazku, příjem z dotací z veřejných zdrojů na 

investice, případně od AOS apod. 

 Obce hradí náklady podle vytváření odpadů v hlavních kategoriích podle nakládání 

s odpady u činností, u kterých svazek zajišťuje nakládání s odpady např. přepravu 

do konečných zařízení 

 Příjem z prodeje recyklovatelných odpadů na dotřiďovacích linkách, pokud tuto 

činnost zajišťuje svazek 

5.2.2  REGIONÁLNÍ SVAZEK OBCÍ  

 Samostatná města nebo obce, která nejsou zapojená do základních místních svazků, 

účelové svazky obcí 

 Minimálně 300-500 tis. obyvatel z regionu 

Správa svazku 

 Podobný návrh jako v účelovém svazku, kde je rovné postavení členských 

samospráv, které jsou zastupovány jednotlivými svazky 

 Nejvyšším orgánem je sněm, do kterého zplnomocní svazky své zástupce (3-5 

členů) 

 Představenstvo je jmenováno sněmem (5-9 členů) tak, aby byl zastoupen každý 

členský svazek 

 Soustava orgánů je řízená obchodními vedoucími spolu s odborníky na odpadové 

hospodářství, na právo a ekonomiku a popř. komunikaci. Vede účetnictví svazku. 

Činnost kontroluje předsednictvo svazku. 
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Činnosti svazku 

 Na základě dohodnutých postupů vybírá svazek ve veřejné soutěži konečná zařízení 

pro využití nebo odstranění odpadů, pro úpravu, např. kompostárny, dotřiďovací 

linky, skládka, bioplynová stanice apod. Může být vlastníkem nebo 

spoluvlastníkem překládacích stanic nebo ostatní zařízení pro nakládání s odpady. 

 Zajišťuje energetické využití směsných komunálních odpadů na určitém zařízení 

podle dohodnutých podmínek, které jsou výhodné pro všechny členy svazku. 

S dodavatelem služeb vyjednává ceny a technické podmínky pro všechny členy 

svazku. Může být akcionářem a spoluinvestorem velkých zařízení. 

 Zajišťuje výhodné ekonomické postupy v oblasti celého svazku, sjednocenou 

evidenci odpadů, zpracování POH, ucelenou komunikaci, informování a vzdělávání 

občanů a ostatní partnery OH v oblasti celého svazku 

 Svazek projednává zájmy svých členů a zastupuje je na jednáních 

 Podle dohodnutých předpisů rozúčtovává společné náklady, aby byla zajištěna 

činnost jednotlivým členům svazku 

Financování svazku 

 Z členských poplatků jsou hrazeny provozní náklady 

 Obce hradí náklady podle vytváření odpadů v hlavních kategoriích podle nakládání 

s odpady u činností, u kterých svazek zajišťuje nakládání s odpady např. přepravu 

do konečných zařízení, energetické využití apod. 

 Příjem z prodeje recyklovatelných odpadů na dotřiďovacích linkách, pokud tuto 

činnost zajišťuje svazek 

 Svazek přijímá část výnosu skládkovacího poplatku od kraje. Při rozpočtu nákladů 

zohledňuje tento příjem úhradu celkových nákladů, které jsou spojeny např. 

s přepravou odpadů, energetickým využitím apod., podle předpisu svazku tak, aby 

jednotné náklady na dané činnosti byly stejné pro všechny obce ve svazku. 

 Příjem z dotací z veřejných zdrojů 
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5.3 Organizační řešení odpadového hospodářství v Olomouckém kraji 

 V období 2015-2025 pravděpodobně nastanou obcím nové legislativní povinnosti, 

jako původcům komunálního odpadu. Česká republika musí své odpadové hospodářství 

směřovat ke splnění cílů, které ji klade Evropské společenství. Proto musí stanovit takové 

legislativní podmínky, které budou stávající systém upravovat tak, aby byly cíle stanoveny. 

Již od loňského roku se tedy chystá nový zákon o odpadech, který zavede jisté změny a 

nové povinnosti. Tyto požadavky společně s novými ekonomickými prostředky, jako je 

výrazný vzestup skládkových poplatků, budou mít zásadní rozpočtový dopad na obce a 

občany.  V oblasti odpadové legislativy není rozlišena povinnost obcí v nakládání s odpady 

podle jejich rozlohy – stejné povinnosti má obec s 30-ti obyvateli i krajské město. 

 Ve většině zemí, z hlediska Evropy, řeší odpadové hospodářství v oblasti větších 

územních celků – Intermunicipalit, svazku obcí nebo jiného regionálního způsobu, a to 

předáním povinností a organizování odpadového hospodářství na větší územní celky. Jako 

příklad může být Rakousko, Německo, Dánsko, Belgie. 

Dispozice ČR 

 Povinnost naplnit cíle odpadové legislativy budou mít všechny obce  

 Do roku 2020 omezit skládkování a po roce 2025 zákaz skládkování 

ostatního odpadu 

 Zajistit oddělený sběr využitelných složek odpadů – papír, plast, sklo, kov a 

50% materiálové využití těchto odpadů 

 Zajistit oddělený sběr bioodpadu rostlinného původu 

 U skládkových poplatků od roku 2014 výrazný růst. Ze současných 500,- Kč za 

tunu v roce 2012, v roce 2014 je plánováno již 1200,- Kč za tunu s dalším nárůstem 

až do roku 2025. Poplatek by měl činit 2000-2500,- Kč za tunu. 

 Zvýšení cen služeb v odpadovém hospodářství 

 Rozdílná opora lidských zdrojů na obcích, která zajišťuje organizaci, rozvoj, 

finance a kontrolu odpadového hospodářství 
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Záměr 

 Splnit legislativní cíle v oblasti odpadového hospodářství, omezit sankční rizika pro 

jednotlivé obce 

 Zajistit dlouhodobé, technicky-ekonomické a sociálně přijatelné OH a jeho vývoj 

 Zajistit kontrolu nad kvalitou služeb 

 Reagovat na živelné pohromy a krizové situace 

Plán řešení 

Vytvořit dva stupně systému Svazku obcí 

1. stupeň: Jednotlivé obce slučují svazky obcí, za účelem zajistit účinné odpadové 

hospodářství na území obcí Svazku. Jsou sloučeny do Krajského odpadového 

svazu. 

2. stupeň: Hlavní cíl Krajského odpadového svazu je zajištění přepravy a využití 

směsných odpadů v zařízení pro energetické využití odpadu. Krajský odpadový 

svaz bude nakládat s množstvím odpadu z jednotlivých Svazků obcí. Může být 

investorem, a to prostřednictvím k tomu záměrně zřízené organizace, spoluinvestor 

nebo pouze jako smluvní partner soukromého investora. 

1. stupeň - Obce sdružené do odpadových svazků za účelem: 

 Účinného dlouhotrvajícího vývoje a nastavení OH v rámci Svazku obcí – 

minimální standart rozsahu a kvality služeb (způsob jejich sběru a rozsah sbíraných 

komodit) 

 Účinné využití všech zdrojů financování a úspor 

 Rozsahové úspory – při větším množství, lepší vyjednávací postavení 

s dodavateli služeb a odběrateli odpadů 

 V cenách služeb zohlednit ceny druhotných surovin 

 Ze strany průmyslu zajistit financování v oblasti povinnosti zpětného 

odběru (elektrozařízení, baterie, oleje a další) 
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 Občanské poplatky a poplatky a poplatky subjektů, které jsou zapojeny do 

systému obcí 

 Dotace a fondy 

 Možné převzetí povinnosti obcí za stanování poplatku pro občany a jeho výběr 

 Odpovědné plnění cílů, které plynou z odpadové legislativy za obce ve svazku 

  Pro všechny obce ve Svazku shodné podmínky – rozsah služeb, financování 

 Úspory a příjmy zohlednit v cenách pro občany nebo použít na investice v oblasti 

svazu 

Ústavní řešení Svazku obcí 

 Svazek zakládají obce, které chtějí řešit společně odpadové hospodářství, jde o 

dobrovolné sdružení 

 Hlasovací právo má každá obec stejné, jeden hlas bez ohledu na rozlohu 

 V oblasti svazku se volí vedení svazku obcí ze zástupců členských obcí 

 Vedení Svazku je politicky nezávislé a má kontrolu nad činností Svazku 

 Odborný management je vybírán a zaměstnáván vedením svazku, který zajišťuje 

množství dohodnutých činností Svazku, na kterých se členové shodnou. Tímto 

výběrem je zajištěna vysoká odbornost. Management se zodpovídá přímo vedení 

Svazku obcí. 

 Stejně jako obec Svazek vystupuje na venek, se všemi povinnostmi, které plynou 

z legislativy, včetně role původce a vlastníka odpadu. 

 Na dohodě členů svazku je závislé množství činnosti. 

 Na řízení Krajského odpadového svazu se účastní zástupce vedení svazku. 

Činnosti, které zajišťuje management Svazku 

 Zpracovává rozhodující dokumenty OH Svazku a rozvojovou strategii. 
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 Vůči smluvním partnerům vede data, platby, smlouvy a fakturaci. 

  Může vymezit poplatky za odpady pro občany a subjekty, které jsou zapojeny do 

systému a zajistit jejich výběr. 

 Zajišťuje kontrolu poskytovaných služeb a plnění smlouvy, vedení odpadové 

evidence a hlášení vzhledem k subjektům ČSU, MŽP a kraj. 

 Může obchodovat v zájmu obce s druhotnými surovinami, které jsou sesbírány 

v rámci Svazku. 

 Dodavatele služeb zajišťuje v rámci výběrového řízení, s odběrateli odpadu 

sjednává podmínky a smlouvy, které mají trvání 5 let. 

 Ve spolupráci s jednotlivými obcemi účinnou komunikaci s občany v rámci 

Svazku. 

 Informuje obce o připravovaných záměrech státu, včetně návrhu řešení.  

 Vyhledává finanční prostředky z dotačních programů, přípravu a řízení projektů. 

 Zajišťuje pracovní postupy pro své členy, připravuje vyhlášky a provádí jejich 

aktualizaci, připomínkuje legislativu, navrhuje a rozvíjí systém nakládání s odpady. 

  Informuje obce, občany a další účastníky obecního systému nakládání s odpady, o 

způsobu a množství odděleného sběru odpadů, o nakládání s ostatními složkami 

komunálních odpadů, o tom, jaké jsou možnosti prevence a minimálního vzniku 

odpadu. V informacích jsou také zahrnuty výsledky odpadového hospodářství 

Svazku a jednotlivých obcí. 

Přínosy pro obce: 

 Jsou zajištěny dlouhodobé kvalitní veřejné služby pro obce ve Svazku 

 Administrativní zátěže členských obcí Svazku se sníží. 

 Svazek zajišťuje výběr poplatků za odpady a stanovuje jejich výši, tím se zmírní 

negativní politické dopady na vedení obce. Přebírá legislativní cíle z jednotlivých 

obcí, vyplývají z toho lepší podmínky pro jejich zajištění. 
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 Snížení nákladů – kontrolování služeb dodavatelů. Svazek má výhodnější postavení 

při vyjednávání s dodavateli služeb než obce. Výhodnější podmínky pro odbyt 

tříděných odpadů. 

2. stupeň – Krajský odpadový Svaz 

 Zajišťuje realizaci prevenční aktivity, a to tak, že motivuje občany k předcházení 

vzniku odpadů a černých skládek, vzdělávání pomocí určitých programů na 

školách. 

 Projednává podmínky pro výstavbu ZEVO a dopravu odpadů do tohoto zařízení. 

 Definuje minimální infrastrukturu, zejména zařízení překládacích linek, které 

navazují na přepravu odpadů do ZEVO. 

  Stanoveným způsobem řídí vznik a chod Svazků obcí 

 Informuje obyvatele o odpadovém hospodářství a jeho dopadech na život občanů 

na území regionu. 

 Zajišťuje rozúčtování nákladů. U všech, kteří jsou napojeni na systém, je stejná 

cena bez ohledu na to, jaká je vzdálenost od ZEVO. Vede data a smlouvy. 

 Zajišťuje smluvní opatření se zařízeními na dlouhodobé energetické využití 

odpadů. 

 V zájmu Svazků obstarává odbyt a prodej druhotných surovin, které jsou vytříděny 

v rámci Svazku. 

Shrnutí 

 Na otázky, jaká bude budoucnost komunálního odpadového hospodářství 

v Olomouckém kraji, odpověděla Studie proveditelnosti na Integrovaný systém nakládání 

s komunálními odpady [29]. Odpovědní politici a odborní pracovníci měst, obcí a kraje 

připomínkovali jednotlivé kapitoly této studie, proto je zde záruka, že budou postupně 

závěry studie uváděny do života. 

 Reaguje nejen na současnou legislativní situaci v odpadovém hospodářství, ale její 

snahou bylo na základě dostupných údajů předvídat připravované legislativní opatření, 
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zejména zvyšování poplatků za ukládání na skládky a možné ukončení skládkování 

v dohledu roku 2022 - 2025. Řadu skutečných řešení sebou přinesla realizace cílů 

odpadového hospodářství v návrhu Integrovaného systému nakládání s odpady. Jedním 

z nejdůležitějších cílů je výběr technologie řešící směsný komunální odpad. Řídící tým, 

který byl složen z politických zástupců obcí a kraje odsouhlasil technologii přímého 

energetického využívání komunálního odpadu. Porovnání daných možností umístění 

zařízení na energetické využívání odpadů pak provedla návrhová část [29]. 

 Současně byly vytvářeny cíle pro separaci a materiálové využívání složek 

komunálního odpadu. Tento způsob využití části odpadů je stále prioritou. Nově vymezený 

systém je v nastávajícím období nutné aplikovat do odpovídajících cílů. Rušit nebo omezit 

dobře fungující subsystém odpadového hospodářství Olomouckého kraje se v žádném 

případě nedoporučuje [29]. 

 Úplné přesměrování směsného komunálního odpadu ze skládek k energetickému 

využití, které představuje hlavní změna, se určitým úpravám v obslužnosti systému 

sávajícími firmami zcela nevyhne, i když odpovídající mechanismy budou známy až po 

vybudování systému s danými místy překládacích stanic a umístění Zařízení energetického 

využití odpadů. Proto je po odsouhlasení závěrů studie [29] nutná realizace řešení, které 

byly navrhnuty, kde se jako zásadním v budoucím období jeví založení určité municipální 

organizace, která bude realizovat navržené opatření a stane se partnerem pro vyjednávání   

skutečných podmínek jednotlivých zařízení. 

 

Graf 4 Dosažená míra recyklace z využití odpadů z obalů 2011 v ČR [17] 
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6. Integrovaný systém nakládání s odpady – Jesenicko 

 Plán odpadového hospodářství původce (dále POH původce) je povinnost, která 

vychází z § 44 odst. 1 a § 41 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho minimální 

obsah je stanoven v §28 Vyhlášky MŽP ČR č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 

s odpady, na základě požadavku v § 44 odst. 9 zákona č. 185/2001 SB., o odpadech 

v aktuálním znění. 

 Zpracovat tento plán jsou povinni všichni původci odpadu, jejichž produkce činí více 

než 10 tun nebezpečného odpadu nebo 1000 tun ostatního odpadu za rok. Původcem 

odpadu je považována právnická nebo fyzická osoba, která má oprávnění k podnikání na 

území ČR a z jejich podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady, které 

vznikají na území obce a pochází z činnosti fyzických osob, na které se nevztahují 

povinnosti původců, jsou původci odpadu obce. Stává se původcem komunálních odpadů 

tehdy, kdy fyzická osoba na místě k tomu určeném odloží odpady a obec se tak zároveň 

stává vlastníkem těchto odpadů. Původci odpadu zpracovávají POH původce do jednoho 

roku od doby, kdy byla vyhlášená závazná část Plánu odpadového hospodářství kraje nebo 

její změny Obecně závaznou vyhláškou kraje, příp. do jednoho roku, kdy dosáhne tvorba 

odpadu nad limit, který je uveden výše. Účinnost Obecně závazné vyhlášky je 15 dnů po 

jejím zveřejnění ve Věstníku právních předpisů kraje. Obecně závazná vyhláška 

Olomouckého kraje č. 2/2004, která vyhlašuje závaznou část Plánu odpadového 

hospodářství Olomouckého kraje, nabyla účinnosti dne 20. 10. 2004.  

 Po rozhodnutí obcí okresu Jeseník se dohodlo, že bude vypracován a přijme se 

společný Plán odpadového hospodářství Sdružení měst a obcí Jesenicka (dále pouze 

SMOJ) a tím bude dosaženo jednotného pohledu v oblasti nakládání s komunálními 

odpady měst a obcí na tento region, který je osobitý a k okolnímu území částečně 

uzavřený. Ve SMOJ je pět měst, a to Jeseník, Zlaté Hory, Javorník, Vidnava, Žulová spolu 

s 19 obcemi, a to Bernartice, Bělá pod Pradědem, Bílá Voda, Černá Voda, Česká Ves, 

Hradec-Nová Ves, Lipová-lázně, Mikulovice, Ostružná, Písečná, Skorošice, Stará Červená 

Voda, Supíkovice, Uhelná, Vápenná, Velká Kraš, Velké Kunětice, Vlčice a Kobylá nad 

Vidnavkou. Pro města Jeseník, Zlaté Hory a obec Lipová-lázně vyplývá povinnost 

zpracovat POH, protože svou tvorbou odpadů splňují limity, které jsou uvedeny výše. 
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Obrázek 1 Mikroregiony Jesenicka [39] 

 Vysvětlivky: LEGENDA: 

  obec 

  územní obvod obce 

  katastrální území 

  sídlo obcí sdružených do mikroregionů   

6.1 Účel Plánu odpadového hospodářství 

  Především za účelem zajistit rozvoj stávajícího systému nakládání s komunálním 

odpadem v souladu s nynější legislativou se zpracovává POH původce s co nejmenšími 

přímými a nepřímými náklady. 

POH původce stanovuje: 

 systém pro odpadové hospodářství sdružení s výhledem minimálně 5-ti let 

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

nebezpečných vlastností 

 splnění cílů závazné části Plánu odpadového hospodářství kraje v metodách 

využití odpadů a nakládání s nimi v uskutečnitelném časovém a ekonomickém 

rozvrhu 

 způsob, který upřesňuje informační a organizační zabezpečení řízení odpadového 

hospodářství měst a obcí a sdružení 
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 postup při posuzování shod POH sdružení s příslušným POH kraje 

 vývoj komunikace s veřejností, jejímž cílem je zajistit splnění cílů POH měst a 

obcí sdružení 

 předpoklad pro realizaci navrženého systému odpadového hospodářství sdružení 

Pro činnost měst a obcí sdružení v oblasti nakládání s odpady je POH původce závazným 

podkladem a města a obce jako původci mají povinnost zajistit jeho plnění. POH původce 

sdružení je doprovázeno návrhem změn obecně závazných vyhlášek, kterými města a obce 

stanovují ve své samostatné působnosti systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování odpadů, které vznikají na jejich katastrálním území.  

Působnost  

 Podkladem ke změně stávajících vyhlášek, které se týkají odpadového hospodářství 

měst a obcí sdružení, se staly závěry POH původce. Hranice katastrálního území těchto 

měst a obcí určuje územní závaznost POH původce. POH původce se vlastně vztahuje na 

všechny občany měst a obcí, majitele nebo uživatele nemovitostí užívané k bydlení nebo 

rekreaci ve městech a obcích a podnikatele, kteří jsou zapojeni do systému města nebo 

obce na základě písemné smlouvy. 

Aktualizace POH 

 POH původce musí být aktualizován vždy nejpozději do 3 měsíců od zásadní změny 

základních podmínek. Jsou definovány: 

 změna závazné části POH kraje 

 legislativní změny, které mají dopad na oblast odpadového hospodářství 

 Je praktické vyhodnotit ročně plnění POH, jelikož celé POH původce je pouze 

doporučená varianta, kterou chtějí města a obce realizovat. Rozhodující je však finanční 

náročnost jednotlivých způsobů nakládání s odpady, každá změna  postupů 

odpadového hospodářství záleží je na městech a obcích regionu, pouze cíle kraje a ČR jsou 

závazné a jak se má těchto cílů dosáhnout není nikde stanoveno.  
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Administrativní nástroje 

 Smluvní vztahy na zajištění služeb v odpadovém hospodářství ve městech a obcích 

okresu Jeseník se považují za administrativní nástroje. 

6.2 Systém nakládání s odpady na Jesenicku 

 Trochu uzavřený region okresu Jeseník má již delší dobu k okolním oblastem vytvořen 

skoro jednotný systém v nakládání s komunálními odpady z obcí. Už několik desítek let 

odpad sváží ve velké většině Technické služby Jeseník a.s. a je odstraňován na řízené 

skládce S-OO v Supíkovicích. 

 V předešlých letech se intenzivně zavádělo oddělené shromažďování využitelných 

složek KO a byla vytvořena síť separačních kontejnerů na plasty, papír, sklo a kov. Tento 

systém samostatného shromažďování využitelných odpadů měl mnoho nedostatků, zvláště 

proto, že nebylo vždy možné vytříděný odpad předat k využití, ale třídění odpadů bylo i 

přes ekonomickou nevýhodnost systému v této oblasti zachováno a nyní patří město 

Jeseník  

  Sdružení měst a obcí Jesenicka přijalo koncepci nakládání s odpady, ve které se 

veškeré obce svazku zavázaly, že svoz komunálního odpadu bude prováděn Technickými 

službami Jeseník a.s. ze všech obcí okresu, kromě města Zlatých Hor, Javorníku a obce 

Bílá Voda. Ve všech obcích a městech, kromě Jeseníku, se používají popelnice o objemu 

110 l a 120 l, které jsou ve vlastnictví občanů a podnikatelských subjektů. Ve městě 

Jeseníku je to stejné, ale kontejnery o objemu 1100 l jsou pronajímány Technickými 

službami Jeseník a.s. (většinou jde o bytová družstva, správa domů apod.) Počet svozů 

směsného komunálního odpadu je různý a je závislý na systému jednotlivých obcí. 

Svozový interval je ve městech 1 x týdně (s ohledem na sídlištní zástavby je zde obtížné 

prodloužit interval) a obce v zimní období 1 x týdně (ve vesnicích je nadále hodně 

využíváno k vytápění uhlí, dřevo, dřevní štěpka apod.) je tedy více odpadu, v letním 

období je interval 1x za 14 dní.  Podle potřeby si obce intervaly mění, jde především o 

ekonomické řízení. 

  Technické služby Jeseník a.s. provádí na celém území i svoz, dotřídění a předání 

k využití separovaný odpad. Svoz provádí dva speciální automobily s nástavbou 

s lisovacím kontejnerem. Sklo je sváženo vozidlem s velkoobjemovým kontejnerem. Je 
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používán svozový kalendář, který byl dohodnut se všemi obcemi svazku, aby byla přesná 

pravidelnost svozu. Jednotlivé komodity se sváží v určené týdny a dny a obce si tak mohou 

samy řídit počet jednotlivých kontejnerů na základě četnosti a zaplnění jednotlivými druhy 

odpadů. Plasty jsou sváženy každý sudý týden a papír každý lichý. Sklo se sváží 1 x za 

měsíc. Pravidelný svoz je také výhodný i pro provoz dotřiďovací linky, kde se třídí 

jednotlivé druhy v přesných intervalech a tím je schopna plně využít celkovou potřebu své 

kapacity svozem z celé oblasti. Ve všech obcích jsou především kovové separační 

kontejnery, které mají spodní výsyp a jen ojediněle byly dodány plastové kontejnery, které 

mají také spodní výsyp (dotace společnosti EKO-KOM). Na celém území okresu je celkem 

1139 ks separačních kontejnerů. Kontejnery na kov byly v předcházejících letech zrušeny 

kvůli vysokým ekonomickým nákladům a nyní je kov je odkládán do kontejnerů na papír a 

na dotřiďovací lince se samostatně a automaticky vytřídí magnetickým separátorem. 

  Plast i papír je svážen do areálu Technických služeb Jeseník a.s., kde je umístěna 

jediná dotřiďovací linka na území svazku a společnost ji také provozuje. Plast se třídí na 

PET lahve čiré, zelené, modré a mix, dále se třídí fólie čiré, barevné a strečové, dále 

polystyren a ostatní zbývající plast. Papír je dělen na noviny, časopisy, knihy, karton, 

směsný a tetrapak. Sklo je sváženo do speciálních betonových boxů, které se také nachází 

přímo v areálu Technických služeb Jeseník a.s. Všechen odpad, který je využitelný, se 

předává k využití oprávněným subjektům a zpracovatelům. V separačních kontejnerech se 

také samozřejmě vyskytuje i jiný zbytkový komunální odpad, který tam občané odloží a 

díky tomu je systém složitější, zdlouhavější a také se prodražuje. Průměrně ho tvoří asi 

15% váhového podílu. 
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Celkové množství vytříděných odpadů na Jesenicku za dobu společného systému 

 

 

Graf 5 Srovnání množství vyseparovaného odpadu v letech 1991 - 2012 v tunách [19] 

 

 

 

 

 

Graf 6 Podíl v kg vyseparovaného odpadu na jednoho občana/rok v letech 1991 – 2012 [19] 
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Graf 7 Poměr vytříděných odpadů za rok 2012 v kg/obyvatele/rok [19]  

  Separovaný odpad mohou také občané odkládat do sběrných dvorů. V Jeseníku je 

velký, otevřený venkovní sběrný dvůr, který se také nachází v areálu společnosti, kde 

občan města Jeseníku může odložit všechny odpady, které mu vzniknou v domácnosti 

(větší kusy plastu, nebezpečný odpad, velkoobjemový odpad, textil, dřevo). Tento sběrný 

dvůr je otevřen od roku 2001 a od roku 2011 je otevřen nový sběrný dvůr na ul. Lipovská, 

který je menší a v uzavřené hale. 

  Další sběrné dvory se nachází ve městě Zlaté Hory (provozují ho Služby města 

Zlatých Hor a.s.), který je v uzavřené hale a občané města zde mohou odkládat veškerý 

odpad, který jim vznikne v domácnosti. V obci Mikulovice (provozuje ho JK MORAVA, 

spol. s r.o.) se sběrný dvůr nachází v areálu bývalých sběrných surovin a další sběrný dvůr 

je v obci Vápenná, Velká Kraš a ve městě Javorník. 

 Nebezpečné odpady se sváží ze všech obcí okresu v četnosti dvakrát do roka dle 

legislativy. Společnost Technické služby Jeseník a.s. pro tyto subjekty zajišťuje svoz, 

skladování a předání k odstranění. Pro obce Supíkovice, Velké Kunětice, Bernartice, 

Mikulovice a město Javorník zajišťují svoz nebezpečných odpadů jiné společnosti. Město 

Jeseník a Zlaté Hory pro tento druh odpadu využívají sběrné dvory, které mají otevírací 

dobu několikrát v týdnu, většinou i v sobotu. 

 Obce i města okresu pro své občany zajišťuje i svozy velkoobjemového odpadu, 

některé obce jen jednou do roka, a to na jaře, některé i na podzim, a to velkými kontejnery, 

které se sváží na řízenou skládku S-OO v Supíkovicích. Proběhne dotřídění odpadů, 

především nebezpečných, které jsou dále předány oprávněným osobám k odstranění. 

Biologicky rozložitelný komunální odpad zatím není nijak v obcích a městech řešen, ale 
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v letošním roce, díky investici SMOJ, bude vybudována centrální kompostárna v prostoru 

řízené skládky v Supíkovicích. 

 U všech obcí a měst je zaveden místní poplatek na likvidaci odpadů. Tak je zaručena 

možnost zachovat jednotný systém v celé oblasti nakládání s komunálními odpady. Do 

systému jsou v některých obcích zapojeni i drobní podnikatelé. Nelze ovšem přesně určit 

kolik procent je u obce zapojeno, kolik je s provozovatelem svozu směsného komunálního 

odpadu ve smluvním vztahu a kolik jich zatím nevyužívá ani jednu z těchto možností a 

systém zneužívá. Větší společnosti využívají smluvní vztahy s provozovateli zařízení, 

především odstraňování odpadů přímo na skládkách. 

Společnosti, které působí na území okresu a provádějí činnost v oblasti nakládání s 

odpady  

 Technické služby Jeseník a.s. – pro všechny obce provádí kompletní služby 

v nakládání s odpady, vlastní a spravují zařízení s veškerými legislativními 

požadavky (třídící linka, sběrné dvory pro ostatní a nebezpečné odpady, sběr a 

výkup nebezpečných odpadů, rekultivace, odstraňování ostatních odpadů na řízené 

skládce S-OO v Supíkovicích, odstraňování autovraků) 

 Služby města Zlatých Hor a.s. – pro město Zlaté Hory a obec Heřmanovice provádí 

svoz směsného komunálního odpadu, svoz velkoobjemového odpadu a provozují 

sběrný dvůr ostatních a nebezpečných odpadů. 

 Město Javorník provádí svoz a odstranění směsných komunálních odpadů pro 

město a obec Bílou Vodu 

6.3 Největší přednosti k řešení 

  Kompostárna na biolologicky rozložitelný odpad v rámci ČOV Česká Ves není 

dostačující pro celý region, ale v letošním roce bude vybudována centrální kompostárna 

v prostoru řízené skládky v Supíkovicích, která pokryje celý region. 

  Zvýšení třídění využitelných složek komunálního odpadu, vytvořit co největší 

množství hnízd se separačními kontejnery a rozšířit rozsah výkonnosti především u plastů, 

sběr materiálově sdružených obalů, jako je tetrapak a kov do sběrných nádob, které jsou 

určeny pro papír. Zajistit vybudování sběrných dvorů ve městech a obcích, třídit a evidovat 

objemný odpad a udržovat fungující sběr čirého a barevného skla. 



Poláková Andrea: Integrované systémy nakládání s odpady 

2013 Stránka 48 
 

  Svážení nebezpečného odpadu provádět v obcích dvakrát ročně mobilním svozem a 

zajistit dostatečnou informovanost občanům o způsobu sběru a důležitosti využívat 

samostatného svozu a sběrných dvorů, které se nachází ve městech Jeseník, Zlaté Hory, 

Javorník a v obcích Mikulovice, Vápenná a Velká Kraš. 

  Využití všech možných prostředků a způsobů na zvýšení informovanosti a vzdělání 

občanů (propagace a osvěta v mateřských, základních a středních školách, podávat 

informace v podobě letáčků, kde je uvedeno i celkové vyhodnocení fungování systému do 

všech domácností, využít vzdělávací programy EKO-KOMu, informační kampaň 

Olomouckého kraje, atd.) 

 Dle finančních možností rekultivovat staré zátěže. 

 Skládky odpadů, které jsou provozovány v regionu, musí být provozovány podle platné 

legislativy (rozhodnutí IPPC, Provozní řády, Plán úprav skládky). Momentální kapacita je 

prozatím dostačující, ale pokud nebude dodržovaná legislativa EU, může dojít k uzavření 

pro její vyčerpání. 

  Občanům umožnit samostatné ukládání stavebních odpadů a zajistit jejich využití.   

6.4 Vhodnost a přednosti ISNO Jesenicka 

 Tento region si za několik desetiletí vybudoval svůj funkční systém a to zejména 

s ohledem na polohu a uzavřenost regionu. Společným úsilím byl vybudován funkční 

systém, který má i perspektivu a dostatečné kapacity zařízení na separaci a odstranění 

odpadů. Obce spolupracují ve svém sdružené a nejen problematika odpadů je řešena 

kolektivně. Není vhodné, aby se takto dobře fungující oblast začlenila do jiného velkého 

integrovaného celku a došlo tak k útlumu místního a ideálního způsobu nakládání 

s odpady. 

 

 

 

 



Poláková Andrea: Integrované systémy nakládání s odpady 

2013 Stránka 49 
 

7. Závěr 

 Logické a organizované systémy, které zabezpečí optimální, legislativně správný a 

ekonomický způsob nakládání s odpady, je v naší vyspělé a moderní společnosti nutností. 

Postupem času a také zjištěním potřeb nakládat s nepotřebnými věcmi je vhodné zavádět 

integrované systémy. Legislativní požadavky, které jsou přizpůsobeny Evropským 

standardům, musí být implementovány do chodu jednotlivých oblastí. Pro rozhodování se 

o způsobu a rozsahu zavádění systémů musí být podrobně zmapovány veškeré informace 

k odpadům a k jejímu způsobu likvidace. Každý region a každá větší oblast má nějaké 

odlišnosti, které již fungují nějakou dobu a které byly stanoveny na základě logiky a 

možností zejména s ohledem na ekonomickou stránku. Doposud se systémy tvořily bez 

většího nadhledu a postupně se usadily do funkčních celků, které ale neřeší širší spektrum 

a které jsou založeny zejména na jasné potřeby, bez dalšího rozvoje a vývoje. 

 Jedna z nejpotřebnějších věcí, které můžou napomoci zavádění integrovaných 

systému, jsou jasné legislativní podmínky, které musí být nastaveny na další období, tedy 

na dobu 20-30 let. Dalším nutným krokem, který je nevyhnutelný, je jasná strategie 

v odpadech za strany státu. Je potřebné, aby byly státem stanoveny cíle a způsoby 

zpracování odpadu, které budou podporovány a které bude v dlouhodobém horizontu 

vhodné a výhodné. 

 V předešlých letech byl přehodnocen pohled na spalování nevyužitelných odpadů 

s energetickým využitím a tím se nastartovala nová možnost jak docílit modernímu 

odstranění odpadů.  Aktivity jednotlivých krajů se stupňují a prozatím naráží na vysokou 

finanční náročnost těchto investičních záměrů. Z jedné strany jsou Evropskou unií 

podporovány a z druhé strany jsou mnohdy takové zařízení vnímána jako věc, která 

znehodnotí životní prostředí. Obyvatelstvo se spalovnami souhlasí, ale jen za podmínek, že 

budou vystaveny v jiném regionu.  Strategie Evropy v otázkách odpadů je jasná, a to 

předcházet vzniku odpadů, vzniklé odpady maximálně materiálově využít a zbývající část 

využít energeticky. Touto cestou se bude muset ubírat i Česká republika, která doposud 

nemá jasné cíle stanovené státem a stanovené tak, aby byly závazné na období několika 

desetiletí. V tomto spatřují jeden z hlavních nedostatků, které vedou k přešlapování 

v odpadovém hospodářství. Proto, abychom byli schopni dodržet Evropské cíle, musí 

urychleně stanovit plán odpadového hospodářství České republiky, ve kterém budou 
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stanoveny jasné cíle.  Na základě takových strategických materiálů musí být také upravena 

legislativa, která umožní plnit tyto cíle a které budou nejen pro komunální sféru, ale i pro 

podnikatelské subjekty mít určité podmínky s dlouhodobým charakterem. V tomto případě 

je reálné, že potřebný kapitál bude poskytnut, protože při jasných a dlouhotrvajících 

podmínkách je pro investory tato oblast výhodná. 

 Integrované systémy fungují všude, ale jsou velké rozdíly v jejich struktuře, velikosti a 

organizovanosti. Na mnoha místech jde pouze o zavedený způsob toku odpadů, do kterého 

zasahuje několik podnikatelských subjektů. V mnoha oblastech jsou dobře organizované 

svazky obcí, které zabezpečí jednotný a tím i výhodný způsob nakládání s odpady. Tyto 

svazky tak reagují na potřeby obcí s ohledem na menší oblast a v závislosti na možnost 

zařízení, které odpady upravují nebo likvidují. Většinou nejsou takové svazky mezi sebou 

propojeny. 

  Integrované systémy nakládání s odpady jsou jednoznačně výhodné a v oblastech 

s velkou hustotou obyvatelstva přinesou efektivní způsob nakládání s odpady. Pro tyto 

velké celky je potřebné, aby měly státem dány jasné podmínky a cíle, které budou 

dlouhodobého charakteru. Malé a funkční integrované systémy by měly být zachovány a 

neměly by být znevýhodněny na úkor těch velkých. 
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