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Anotace 

     Diplomová práce je zaměřena na svoz odpadu na území města Bílina a zejména na jeho 

ekonomickou analýzu. V teoretické části se práce zabývá jednotlivými druhy odpadu, 

platnou legislativou České republiky v oblasti odpadového hospodářství a systémem 

nakládání s komunálním odpadem na území obcí. Praktická část se zabývá systémem 

nakládání s odpady na území města Bílina, analyzuje náklady na odpadové hospodářství 

v letech 2005 až 2007 a tyto náklady porovnává s náklady na odpadové hospodářství města 

Teplice. 

     Cílem této práce je porovnat, zda se městu Bílina vyplatí svážet odpad prostřednictvím 

vlastních technických služeb nebo prostřednictvím dodavatelského subjektu.  

 

Klíčová slova: odpadové hospodářství, odpad, komunální odpad, svoz odpadu, náklady na 

odpadové hospodářství. 

 

 

 

Anotace 

     The diploma thesis is focused on Waste collection in the city of Bilina District and 

mainly on its economic analysis. In the theorethical part, the thesis deals with the particular 

types of the waste, valid legislation in the area of waste manahement in the Czech republic 

and the systém of treatment with civic waste on the territory of urban areas. the practical 

part deals with the systém of treatment with the waste on the reritory of the city of Bilina 

District, analyses waste manatement costs in years from 2007 to 2007 and compares these 

costs with the waste management costs of the city Teplice. 

     The objective of this thesis is to compares if it pays off to the city Bilina to collect the 

waste by means of their own technical service or if it is better to do it by means of some 

supplying firm. 

 

Key words: waste management, waste, civic waste, waste collection, waste management 

costs. 
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1. ÚVOD 

     Odpadové hospodářství je nedílnou a velmi důležitou oblastí současného národního 

hospodářství. Produkce odpadů je spjata s fungováním dnešní společnosti a otázky spojené 

se vznikem a následnou likvidací odpadů jsou aktuálními tématy dnešní doby. Zejména 

neustále narůstající množství odpadů a s tím související znečišťování životního prostředí 

jistě není nejlepší vizitkou moderní společnosti.  

     Proto by prioritou nás všech mělo být předcházení vzniku odpadů a tím snížení jejich 

produkce, se vzniklými odpady nakládat způsobem, který co nejméně zatíží společnost 

nejen po stránce ekonomické, ale zejména v oblasti životního prostředí a zdraví člověka, a 

to vše v souladu s trvale udržitelným rozvojem.  

     Tato práce je zaměřena na svoz a likvidaci komunálního odpadu na území města Bíliny 

s dopadem na rozpočet města. Práce je členěna do sedmi kapitol – 1. Úvod, 2. Odpadové 

hospodářství, 3. Odpad a jeho členění, 4. Obec jako původce komunálního odpadu, 5. 

Odpadové hospodářství města Bílina, 6. Návrhy a doporučení a 7. Závěr. 

     Kapitola „Odpadové hospodářství“ vymezuje pojem odpadové hospodářství, základní 

pojmy v oblasti odpadového hospodářství a platnou legislativu v oblasti nakládání 

s odpady, kde stěžejními prameny jsou zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a zákon 

č. 477/2001 o obalech .  

     V kapitole „Odpad a jeho členění“ se seznámíme s pojmem odpad, s jeho jednotlivými 

druhy podle různých hledisek a o jeho vlivu na životní prostředí.  

     Čtvrtá kapitola nazvaná „Obec jako původce komunálního odpadu“ se zabývá 

jednotlivými nástroji odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů a systémem 

nakládání s komunálním odpadem, právy a povinnostmi obcí v oblasti komunálního 

odpadu a způsoby s jeho nakládáním,  tj. s jeho shromažďováním, soustřeďováním, 

sběrem, tříděním, úpravami a přepravou.  

     Pátá kapitola je zaměřena zejména na systém nakládání s komunálním odpadem na 

území města Bíliny, oprávněné osoby působící na území města a snaží se analyzovat 

náklady na odpadové hospodářství města v letech 2005, 2006 a 2007. Pomocí 

srovnatelného subjektu, kterým bylo zvoleno město Teplice, zjistit, zda je pro město 

výhodnější stávající systém nakládání s odpadem, tj. svoz a likvidace odpadu 
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prostřednictvím Městských technických služeb Bílina, nebo prostřednictvím dodavatelské 

firmy.  

     V šesté kapitole nazvané „Návrhy a doporučení“ jsou hledány způsoby možného 

snížení nákladů na provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města, a to 

zejména v oblasti svozu separovaného komunálního odpadu. 
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2. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ 

2.1. Definice odpadového hospodá řství 

     Odpadové hospodářství je mladou, dynamicky se rozvíjející oblastí národního 

hospodářství. Jedná se o obor spojený se všemi fázemi výrobního (tzv. výrobní odpady) a 

spotřebního (tzv. spotřební odpady) cyklu, t. j. s těžbou surovin, výrobou, dopravou, 

spotřebou produktu a jeho následnou likvidací. [2] 

     Dle § 4  písm. c) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, 

můžeme odpadové hospodářství charakterizovat jako „ činnost zaměřenou na předcházení 

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

trvale uloženy, a kontrolu těchto činností“. Základním úkolem odpadového hospodářství 

je tedy předcházení a omezování vzniku odpadů, jejich využití a odstranění. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 1 Schéma odpadového hospodářství [2] 

2.2. Základní pojmy v odpadovém hospodá řství 

     Základní pojmy odpadového hospodářství jsou definovány normou ČSN 83 8001 

Názvosloví odpadů: 

       Odpadové hospodářství 

           Předcházení vzniku 
odpadů 
           Omezování vzniku 
odpadů 
           Nakládání s odpady 

              Shromažďování 

              Přeprava 

              Skladování 

              Úprava 

              Využívání 

              Odstraňování 
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• předcházení vzniku odpadů – opatření zamezující vzniku odpadů, 

• omezování vzniku odpadů – opatření ke snižování množství odpadů vznikajících 

při výrobě nebo spotřebě, 

• nakládání s odpady – např. shromažďování, sběr, výkup, třídění, přeprava, 

doprava, skladování,  

• shromažďování odpadů – dočasné soustředění odpadů na místě k tomu určeném, 

• sběr odpadů – soustředění odpadů osobou k tomu oprávněnou s cílem dalšího 

využití nebo odstranění, 

• třídění odpadů - jejich rozdělení původcem odpadu podle druhů a kategorií dle 

Katalogu odpadů, 

• přeprava odpadů – přemístění odpadu z místa jeho vzniku na místo jeho 

shromažďování  a na místo zneškodňování, 

• skladování odpadů -  přechodné umístění odpadů v zařízení k tomu určeném např. 

z důvodu budoucího využití, 

• úprava odpadů – činnosti směřující ke změně chemických, biologických nebo 

fyzikálních vlastností odpadů s cílem např. usnadnění přepravy, snížení objemu či 

nebezpečných vlastností (např. drcením, řezáním, lisováním, tříděním apod.), 

• využívání odpadů – získávání druhotných surovin za účelem nahrazení prvotních 

surovin, kompostování tj. biologické zneškodnění odpadu, využití energetického 

obsahu,1 

• odstraňování odpadů – takové nakládání s odpady, které zamezí nebo sníží jejich 

škodlivý vliv na životní prostředí např. pomocí hlubinné injektáže, biologické 

úpravy, fyzikálně-chemické úpravy, spalováním na pevnině nebo na moři,  

konečným či trvalým uložením apod.,2 

• skládkování odpadů – jejich trvalé uložení na skládku, musí být zabezpečeno dle 

druhů a kategorií tak, aby nedošlo k narušení stability skládky nebo k vzájemné 

reakci škodlivých látek 

• původce odpadů –  obec, právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při 

jejíž podnikatelské činnosti vzniká odpad, 

                                                 
1 Způsoby využívání odpadů jsou uvedeny v Příloze č. 1. 
2 Způsoby odstraňování odpadů jsou uvedeny v Příloze č. 2. 
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• oprávněná osoba – každá osoba oprávněná nakládat s odpady. [5] 

2.3. Legislativa odpadového hospodá řství 

2.3.1. Platné zákony  

     V důsledku značného nárůstu odpadů a znečištění životního prostředí vznikají v 60. 

letech 20. století v západních státech první zákony o odpadech a na ochranu životního 

prostředí. U nás vznikl první zákon řešící tuto problematiku, a to zákon č. 238/1991 Sb. o 

odpadech, až v roce 1991. V průběhu 90. let 20. století byl Zákon o odpadech několikrát 

upravován, doplňován a novelizován. Poslední právní norma upravující problematiku 

odpadů byla přijata v roce 2001, a to zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Za cíl si klade předcházení vzniku odpadů, upravuje nakládání s nimi 

při dodržování ochrany životního prostředí, zdraví obyvatel při nakládání s odpady a trvale 

udržitelného rozvoje. Pojem trvale udržitelný rozvoj vychází z klasické a široce přijaté 

definice Komise OSN pro životní prostředí a rozvoj z roku 1987, která považuje rozvoj za 

udržitelný tehdy, naplní-li potřeby současné generace, aniž by ohrozil možnosti naplnit 

potřeby generací příštích. Mezi subjekty, které jsou povinny se Zákonem o odpadech řídit, 

patří producenti odpadů (právnické osoby, podnikající i nepodnikající fyzické osoby, 

obce), další osoby nakládající s odpadem a orgány veřejné správy. Problematiků odpadů 

upravují další zákony, vyhlášky a nařízení vlády3: 

• Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů, je další 

významnou právní normou týkající se odpadů. Úkolem tohoto zákona je chránit 

životní prostředí předcházením vzniku odpadů z obalů, a to snižováním jejich 

hmotnosti, objemu a chemických látek v obalech obsažených, 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 

Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a státu pro účely 

vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 

dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, 

• Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, 

                                                 
3 Podrobnější seznam uveden v Příloze č. 3. 
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• Nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České 

republiky. 

2.3.2. Povinnosti p ůvodce odpad ů 

     Dle § 4 písm. p) Zákona o odpadech se původcem odpadů rozumí „právnická osoba, 

při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž 

podnikatelské činnosti vznikají odpady. Pro komunální odpady vznikající na území obce, 

které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se 

za původce odpadů považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů 

v okamžiku, kdy fyzická osoby odpady odloží na místě k tomu určeném; obec se současně 

stane vlastníkem těchto odpadů“ .  

     Povinnosti původci odpadů ukládá §16 odst. 1 Zákona o odpadech a patří mezi ně 

zejména: 

• zařazování odpadů dle druhů a kategorií, 

• zajištění přednostního využití odpadů, nebo jejich převedení do vlastnictví pouze 

osobě oprávněné k jejich převzetí, 

• ověřování nebezpečných vlastností odpadů a podle těchto vlastností s nimi 

nakládat, 

• shromažďování odpady setříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, a jejich 

zabezpečení před znehodnocením, odcizením nebo únikem, 

• vedení průběžné evidence o odpadech a o způsobu nakládání s nimi, 

• zpracování plánu odpadového hospodářství,  

• ustanovit odpadového hospodáře, 

• platit poplatky za ukládání odpadů na skládky. 

     Plán odpadového hospodářství sestavují původci s roční produkcí vyšší než 10 tun 

nebezpečného odpadu nebo vyšší než 1 000 tun ostatního odpadu. Původce odpadů nese za 

odpady odpovědnost a to do doby jejich využití nebo předání jiné oprávněné osobě. 

     Ustanovit odpadového hospodáře mají povinnost původci a povinné osoby, kteří 

nakládali v posledních dvou letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za 
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rok, a dále tuto povinnost mají provozovatelé skládek nebezpečných či komunálních 

odpadů. [5] 

2.3.3. Povinnost zp ětného odb ěru výrobk ů 

     Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru 

ukládá § 38 odst. 3 Zákona o odpadech právnickým nebo fyzickým osobám oprávněným 

k podnikání, které zákonem vyjmenované výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České 

republice výrobky zahraničního výrobce (povinná osoba), a to bez ohledu na výrobní 

značku a do výše, které za vykazované období vyrobí nebo doveze.  O plnění povinnosti 

zpětného odběru zpracovává povinná osoba za uplynulý kalendářní rok roční zprávu, 

kterou zasílá Ministerstvu životního prostředí. 

     Povinnost zpětného odběru se vztahuje na tyto výrobky: 

• oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, 

přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70% 

hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků, 

• elektrické akumulátory, 

• galvanické články a baterie, 

• výbojky a zářivky, 

• pneumatiky, 

• elektrozařízení pocházející z domácností. [5] 

       Zpětný odběr se nevztahuje na výrobky, které se před jejich předáním povinné osobě 

staly odpadem. Pokud fyzická osoba (občan obce) nevyužije systém zpětného odběru 

použitých výrobků, je povinna nakládat s nimi jako s komunálním odpadem nebo 

nebezpečnými složkami komunálního odpadu a odkládá je na místa obcí k tomu určená. 

Zpětný odběr použitého výrobku lze odmítnout, pokud by použitý výrobek mohl ohrozit 

zdraví osob, které zpětný odběr provádějí.  

     Povinná osoba odebírá použité výrobky nabídnuté ke zpětnému odběru od spotřebitele 

bez nároku na úplatu a je povinna zajistit jejich využití nebo odstranění v souladu se 

Zákonem o odpadech. Dále je povinna informovat spotřebitele o způsobu provedení 

zpětného odběru a zajistit dostupnost míst zpětného odběru jako míst prodeje výrobků, tzn. 
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zřídit alespoň jedno místo zpětného odběru v každé obci nebo v každé části obce, kde se 

nachází prodejny těchto výrobků. 

     Kontrolní a vymáhací činnost v oblasti zpětného odběru zajišťuje Česká inspekce 

životního prostředí, která může na základě zjištěných nedostatků uložit sankci podle § 66 

odst. 3 písm. g) Zákona o odpadech až do výše 10 000 000 Kč tomu, kdo  nezajistí zpětný 

odběr nebo nesplní jinou povinnost se zpětným odběrem související. [5] 

     Od roku 1999 funguje v České republice systém EKO-KOM , který zajišťuje sdružené 

plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů prostřednictvím systémů 

tříděného sběru v obcích a prostřednictvím činnosti osob oprávněných nakládat s odpadem. 

Toto sdružené plnění povinností u nás zajišťuje autorizovaná obalová společnost         

EKO-KOM, a.s. na základě rozhodnutí o autorizaci udělené Ministerstvem životního 

prostředí. Společnost uzavírá smlouvy o sdruženém plnění s osobami (např. dovozci, plniči 

obalů, distributory baleného zboží, maloobchody), jež uvádějí obaly na trh či do oběhu, 

shromažďuje údaje o produkci obalů a přijímá platby v závislosti na výši vykazované 

produkce obalů. Dále tato společnost uzavírá smlouvy o zajištění zpětného odběru a 

recyklaci odpadu z obalů s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpady (např. 

zpracovateli, úpravci, recyklátory odpadů) . Obce a oprávněné osoby mají v tomto systému 

povinnost vést evidenci o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů, na 

základě které pak autorizovaná obalová společnost přispívá finančními prostředky na 

systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu. Výše finančního příspěvku roste spolu 

s účinností systému sběru a obci pomáhá snižovat náklady spojené s provozem systému 

sběru využitelných složek komunálního odpadu.  

     Obal, za který byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr, je 

označen značkou ZELENÝ BOD (obr. č. 2). [9] 

 

 

Obr. 2 Ochranná známka ZELENÝ BOD 
Zdroj: www.ekokom.cz 
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     Zelený bod je současně používán v mnoha evropských zemích4, které jsou členy 

mezinárodní organizace PRO EUROPE zastřešující členské národní systémy, které 

zajišťují zpětný odběr a využití odpadů z obalů v Evropě. Autorizační podmínky ochranné 

známky ZELENÝ BOD neumožňují  udělení autorizace více než jedné organizaci v daném 

státě. [9] 

     Do systému EKO-KOM je v současné době zapojeno přibližně 21 000 subjektů a kolem 

5 600 obcí, což představuje zapojení 98 % občanů České republiky do systému. Oproti 

roku 2001, kdy bylo do systému zapojeno 581 subjektů, se jejich počet zvýšil do roku 2007 

téměř 36x . V roce 2001 činil podíl subjektů na trhu obalů v České republice přibližně 

35,3%, v roce 2007 činil podíl už 81 %, tzn. že subjekty zapojené do systému EKO-KOM 

uvedou na trh České republiky 81 % všech obalů. Roční výtěžnost tříděného odpadu na 1 

obyvatele vzrostla z 18,7 kg v roce 2001 na 48,7 kg v roce 2007.   

Tab. 1 Efektivita systému EKO-KOM v letech 2001 - 2007 

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Počet subjektů v systému 581 15 084 20 754 21 164 21 502 20 946 20 798 

Obaly uvedené subjekty na trh 
v ČR (v tis. t) 

717,2 1 427,9 2 342 2 356,6 2 573,6 3 125,8 3 666,7 

z toho:               

podíl nevratných obalů (%) 35 34 30 31 30 27 24 

podíl vratných obalů (%) 65 66 70 69 70 73 76 

Podíl subjektů na trhu obalů 
v ČR (%) 

35,3 57,6 77,7 78,4 79,3 80 81 

Počet obcí v systému 2 781 3 700 4 358 4 932 5 337 5 481 5 668 

Podíl populace (%) 79 88 93 96 97 97 98 

Využitý odpad (v tis. T) 152,2 223,1 333,7 406,1 464,4 547,6 585,9 

Výtěžnost tříděného odpadu 
(v kg na 1 obyvatele/rok) 

18,7 24,4 28,4 33,9 36,2 43,6 48,7 

Zdroj: www.ekokom.cz 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 mapa PRO EUROPE s vyznačením členů znázorněna v Příloze č. 4 
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3. ODPAD A JEHO ČLENĚNÍ 

3.1. Definice odpadu 

     V souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších 

předpisů, (dále jen Zákon o odpadech) platným od 1. 1. 2002, odpadem rozumíme „každou 

movitou věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší 

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

3.2. Druhy odpadu 

Podle hlediska vlivu na životní prostředí členíme odpady na: 

• nebezpečné 

• ostatní. 

     Nebezpečným odpadem rozumíme odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných 

vlastností uvedených v příloze č. 2 Zákona o odpadech. Těmito vlastnostmi jsou 

výbušnost, oxidační schopnost, hořlavost, dráždivost, škodlivost zdraví, toxicita, 

karcinogenita, žíravost, infekčnost, teratogenita, mutagenita, schopnost uvolňovat vysoce 

toxické nebo toxické plyny  ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami, schopnost 

uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí a ekotoxicita. 

     Z grafu č. 1 je zřejmé, že největší měrou se na produkci nebezpečného odpadu 

z podniků podílí zpracovatelský průmysl, který za rok 2007 vyprodukoval 65 kg 

nebezpečného odpadu na 1 obyvatele České republiky. Pozitivní v tomto směru je 

skutečnost, že množství vyprodukovaného nebezpečného odpadu z podniků se každým 

rokem snižuje. Od roku 2003, kdy zpracovatelský průmysl vyprodukoval na 1 obyvatele 80 

kg nebezpečného odpadu, klesl jeho počet do roku 2007 o 15 kg na 1 obyvatele. Další 

velké množství nebezpečných odpadů vzniká při odstraňování odpadních vod a odpadů, 

čištění měst a sanačních činnostech. Při této činnosti bylo v roce 2007 vyprodukováno     

37 kg nebezpečného odpadu na 1 obyvatele, což oproti roku 2001, kdy bylo 

vyprodukováno 21 kg na 1 obyvatele, znamená nárůst produkce nebezpečných odpadů o 

16 kg na 1 obyvatele. [10] 
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Zdroj: Český statistický úřad 

Graf. č. 1 Produkce nebezpečných odpadů z podniků v České republice podle vybraných 
odvětví v letech 2003 – 2007 (v kg/1 obyvatele) 

Z pohledu strategie boje proti znečištění životního prostředí můžeme odpady členit na: 

• rozložitelné 

• nerozložitelné. 

     U biologicky rozložitelných odpadů nebo-li bioodpadů dochází k přirozenému 

rozkladu látek, který je doprovázen uvolňováním živin a rozkladem na oxid uhličitý a 

vodu. Jedná se o odpad, který je schopen anaerobního nebo aerobního rozkladu, např. 

potraviny, odpad ze zeleně, papír, kaly z čištění odpadních vod atd. Po proběhnutí 

biologického rozkladu se odpad mění na tzv. stabilizovaný odpad. Stabilizovaný odpad je 

takový odpad, který prošel mechanicko-biologickou úpravou a již není biologicky 

rozložitelný. 

     Nerozložitelný odpad je takový odpad, který se v přírodě nerozkládá vůbec nebo jen 

velmi pomalu. Jedná se o umělé hmoty, jedy, fenolické látky s dlouhými řetězci, 

sloučeniny těžkých kovů atd. Často se slučují s jinými látkami a vznikají tzv. sekundární 

toxické látky.  

Podle základních fyzikálních vlastností členíme odpady na: 

• tuhé 

• kapalné 

• plynné 
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• směsné. 

     Většina odpadů vzniká zejména v průmyslu, zemědělství, z těžební činnosti, méně pak 

v komunální oblasti. Podle zdroje vzniku můžeme členit na: 

• odpad komunální 

• odpady z průmyslu 

• odpady ze zemědělství 

• odpady ze stavební činnosti 

• odpady z těžby nerostných surovin 

• odpady z těžby, dopravy,zpracování a využití ropy 

• radioaktivní odpady. 

     Za komunální odpad považujeme veškerý odpad, který vzniká na území obce a je 

výsledkem činnosti fyzických osob ve smyslu obyvatel obce. Za původce a zároveň 

vlastníka komunálního odpadu je považována obec, která může nakládání s ním upravit 

obecně závaznou vyhláškou.  

     V tabulce č. 2 je uvedena produkce komunálního odpadu v České republice v letech 

2003 až 2007. V roce 2003 bylo v České republice vyprodukováno celkem 2 856 690 tun 

komunálního odpadu, z toho občané vytřídili 227 820 tun odpadu, tj. necelých 10 %. 

V roce 2007 vyprodukovali obyvatelé České republiky 3 024 781 tun komunálního 

odpadu, z toho vytřídili 386 479 tun odpadu, tj. necelých 13 %. [10] 

 

Tab. 2 Produkce komunálních odpadů v České republice  v letech 2003 – 2007 (v t) 

  2003 2004 2005 2006 2007 

Komunální odpady celkem 2 856 690 2 841 428 2 953 679 3 038 702 3 024 781

z toho:           

běžný svoz 2 201 828 2 206 214 2 260 222 2 305 070 2 273 836

svoz objemného odpadu 247 709 245 273 282 158 283 971 303 014

oddelně sbírané složky 277 820 268 414 300 435 327 023 386 479

odpady z komunálních služeb 
(čištění ulic, parků atd.) 129 333 121 527 110 864 122 638 61 451

Zdroj: Český statistický úřad 
 
     Průmyslový odpad vzniká jako vedlejší produkt výroby při výrobě a úpravě surovin, 

ve všech fázích výroby, po ukončení životnosti průmyslových zařízení a výrobních 
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prostředků, tzv. amortizační resp. spotřební odpad. Nakládání s průmyslovým odpadem by 

se mělo řídit těmito zásadami:  

• prevence vzniku odpadů – čistší produkce, minimalizace vzniku nebezpečných 

odpadů, 

• materiálová recyklace – vrácení odpadů zpět do výrobního cyklu, 

• energetická recyklace – využití energetického potenciálu odpadu, 

• detoxikace odpadu – výsledkem by měl být recyklovatelný produkt bez vzniku 

dalšího odpadu, 

• deponace odpadu – redukce objemu odpadu např. lisováním. 

     Odpady z průmyslu lze z větší části považovat za nebezpečné, a to jak svým 

okamžitých působením (přítomnost toxických či výbušných látek), tak svým potenciálním 

nebezpečím (možnost chemických reakcí). Významný podíl mají odpady z chemického 

průmyslu – vznikají při výrobě anorganických a organických chemických látek. Mezi 

anorganické chemické látky patří např. kyselina sírová, dusičná, fosforečná, 

chlorovodíková, chlor, amoniak, průmyslová hnojiva, toxické chemikálie jako kyanidy, 

fluoridy alkalických kovů aj. a při jejich výrobě vzniká jako plynný odpad např. 

chlorovodík, fluorovodík, chlor, fluor, oxid siřičitý, oxidy dusíku, jako kapalný odpad 

např. technologické odpadní vody a jako tuhý odpad např. sádrovec, zelená skalice, fluorid 

vápenatý, různé hlinky, kaly z čištění odpadních vod a solanky obsahující velké množství 

těžkých kovů. Mezi organické chemické látky patří např. výrobky ze zpracování uhlí a 

ropy, dále papír, karton, buničina, organická barviva, pesticidy, léčiva, dezinfekční 

prostředky, kosmetické přípravky aj. a při jejich výrobě vznikají např. promývací vody a 

matečné louhy, znečištěná rozpouštědla, kaly z čištění odpadních vod s obsahem 

nebezpečných látek. Pro svou toxicitu jsou velmi nebezpečné pro zdraví lidí a životní 

prostředí. Do průmyslového odpadu dále patří odpady z kožedělného a kožešnického 

průmyslu (zbytky kůží, tuk, chlupy, srst, štětiny, zbytky barvících lázní aj), z textilního 

průmyslu (odpadní prací roztoky, lanolín, kontaminovaná rozpouštědla, tuk, vosk 

z přírodních produktů, vlákenné a niťové odpady z tkalcoven, přádelen, pletáren, tkaniny 

z oděvní výroby, vyřazené textilní podlahové krytiny, koberce aj.), ze strojírenského 

průmyslu (odpady z povrchové a tepelné úpravy kovů a plastů, zbytky barev rozpouštědel, 

oplachové vody s obsahem nebezpečných látek jako kyanidů, hydraulické oleje s obsahem 

polychlorovaných bifenylů, obalový materiál na bázi kovů, plastů a papíru aj.), ze 
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sklářských a keramických provozů (odpadní sklo, skelný prach, odpadní sklářský kmen, 

skleněný odpad z broušení a leštění skla, odpady z bourání pecí, kaly z čištění odpadních 

vod aj.), z potravinářského průmyslu (kaly z praní a čištění, odpad živočišných tkání, 

melasa, syrovátka, sladový květ, hořké kaly, pivovarnické kvasnice, odpady 

z konzervačních činidel, části obilek z výroby mouky, odpadní vody z výroby droždí aj.). 

     V tabulce č. 3 je uvedena produkce průmyslových odpadů v České republice a 

v jednotlivých krajích v průběhu let 2002 až 2007. Průmyslové odpady zahrnují odpady 

z odvětví (OKEČ): 15 – výroba potravinářských výrobků a nápojů, 17 – výroba textilií a 

textilních výrobků, 18 – výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin, 19 – činění a úprava 

usní, výroba brašnářských a sedlářských výrobků a obuvi, 20 – zpracování dřeva, výroba 

dřevařských, korkových, proutěných a slaměných výrobků kromě nábytku, 21 – výroba 

vlákniny, papíru a výrobků z papíru, 22 – vydavatelství, tisk a rozmnožování nahraných 

nosičů, 23 – výroba koksu, jaderných paliv, rafinérské zpracování ropy, 24 – výroba 

chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken, 25 – výroba pryžových a 

plastových výrobků, 26 – výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, 27 – výroba 

základních kovů a hutních výrobků, 28 – výroba kovových konstrukcí a kovodělných 

výrobků (kromě strojů a zařízení), 29 – výroba a opravy strojů a zařízení jinde 

neuvedených, 30 – výroba kancelářských strojů a počítačů, 31 – výroba elektrických strojů 

a zařízení jinde neuvedených, 32 – výroba rádiových, televizních a spojových zařízení a 

přístrojů, 33 – výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů, 34 – 

výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), výroba přívěsů a návěsů, 35 – výroba 

ostatních dopravních prostředků a zařízení, 36 – výroba nábytku, zpracovatelský průmysl 

jinde neuvedený, 37 – recyklace druhotných surovin.  

     Z tabulky je patrné, že největší měrou se na produkci průmyslových odpadů v průběhu 

sledovaných let podílel Moravskoslezský kraj. V roce 2002 se v tomto kraji vyprodukovalo 

2 249 000 tun průmyslových odpadů, což představuje 28,3% podíl celorepublikové 

produkce. Do roku 2007 sice produkce průmyslových odpadů v Moravskoslezském kraji 

klesla o 674 000 tun, ale i tak se tento kraj stále podílí největší měrou na produkci 

průmyslových odpadů. K dalšímu výraznému poklesu v produkci průmyslových odpadů 

došlo v Hlavním městě Praha, kde produkce od roku 202 do roku 2007 klesla z 1 292 000 

tun na 430 000 tun, což představuje pokles o cca 77 %. Třetím největším producentem 

průmyslových odpadů byl v roce 2002 Ústecký kraj, který svou produkci snížil z 1 030 000 
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tun v roce 2002 na 573 000 tun v roce 2007, t. j. cca o 44 %. Celkově bylo v České 

republice v roce 2002 vyprodukováno 7 959 000 tun průmyslových odpadů. V letech 2003 

a 2004 se jejich produkce mírně zvýšila a do roku 2007 jejich produkce klesla na 

5 927 000 tun, t. j. o cca 25,5 %.  

Tab. č. 3 Produkce průmyslových odpadů v České republice a jednotlivých krajích v letech 
2002 – 2007 (v tis. t) 

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Česká republika 7 959 8 076 8 751 6 038 6 866 5 927 

z toho:            

Hlavní město Praha 1 292 299 326 333 454 430

Středočeský kraj 559 648 664 602 676 648

Jihočeský kraj 260 419 259 254 232 272

Plzeňský kraj 418 392 573 411 528 417

Karlovarský kraj 84 93 90 83 84 63

Ústecký kraj 1 030 883 484 565 576 573

Liberecký kraj 160 162 160 298 184 182

Královéhradecký kraj 310 431 496 372 208 228

Pardubický kraj 186 175 241 146 153 167

Vysočina 468 580 842 461 547 223

Jihomoravský kraj 407 592 442 395 983 507

Olomoucký kraj 250 971 920 279 349 423

Zlínský kraj 286 308 284 273 258 219

Moravskoslezský kraj 2 249 2 123 2 970 1 566 1 635 1 575

Zdroj: Český statistický úřad 

 
     Grafické znázornění produkce průmyslových odpadů v České republice a 

v jednotlivých krajích v letech 2002 až 2007 představuje graf č. 2. 
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Graf č. 2 Produkce průmyslových odpadů v České republice a jednotlivých krajích v letech 
2002 – 2007 (v tis. t) 

 

     Odpad ze zemědělství vzniká zejména při pěstování plodin a chovu hospodářských 

zvířat v podobě odpadu z rostlinných tkání, kalů z praní a čištění rostlinných produktů, 

zbytky hnojiv atd. Z nebezpečných odpadů jsou to především odpady z moření osiv 

obsahující rtuť, zbytky anorganických agrochemikálií s přítomností těžkých kovů např. 

arsenu a mědi, pesticidů. Při chovu hospodářských zvířat vznikají odpady v podobě trusu, 

chlévské mrvy, kejdy, hnoje a močůvky a nebezpečný odpad v podobě těl mrtvých zvířat.   

     Odpad ze stavební činnosti lze dělit dle druhu výstavby na: 

• odpad z pozemních staveb,  

• odpad z dopravních a inženýrských staveb a jejich provozů,  

• odpad z výroby stavebních hmot. 

Dále mezi odpad ze stavební činnosti řadíme např. demoliční odpad, odpad z rekonstrukcí, 

odpad z nových staveb nebo opad z výroby stavebních hmot (cement, cihly, vápno aj.). 

Největší objem odpadu ze stavební činnosti tvoří zeminy, výkopové a vytěžené materiály. 

Stavební suti, vznikající bouráním pozemních staveb, obsahují zeminu, beton, cihelné 

zdivo, železobeton, maltu, sádru, asfalt, dehet, keramické a izolační materiály, dřevo, sklo, 

plasty, kovy, elektrické kabely, barvy, kompozity aj. Silniční demoliční odpad obsahuje 
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nejvíce živičné směsi s obsahem dehtu, beton, kámen, štěrk, písek, zeminu aj. Odpad 

z výroby stavebních hmot obsahuje úlety, prach a kaly z úpravy odpadních vod 

znečištěných jemnými částicemi surovin, finálních produktů a ropnými látkami. [2]  

         Odpady z těžby nerostných surovin členíme na odpady z těžby rudných a 

nerudných nerostů a hornin. Mezi nejvíce těžené rudné nerosty u nás patří tudy rtuti, cínu, 

stříbra, wolframu, rudy železné, měděné, olovnato-zinkové, molybdenové a manganové. 

Z nerudných nerostů jsou to hlavně černé a hnědé uhlí, lignit, kaolin, grafit, bentonit, 

cihlářské hlíny, písek, štěrkopísek, kámen aj. Při těžbě rudných a nerudných nerostů a 

hornin vznikají tuhé odpady v podobě hlušiny, prachu a vrtných kalů. Při úpravě a 

zpracování nerostných surovin vznikají odpady v podobě hlušin, rudného a nerudného 

prachu, strusek, odpadního štěrku, písku, kameniva, jílu aj. Nebezpečné odpady vznikají 

zejména při hydrometalurgickém zpracování např. při kyanidovém postupu získávání 

stříbra nebo zlata. Tento postup je zdrojem odpadních roztoků, kalů a zeminy 

kontaminované kyanidy. Významný podíl na množství odpadů z těžby nerostných surovin 

má těžba a zpracování uhlí, při které vznikají výsypkové a odvalové zeminy, uhelné prachy 

a kaly, a dále nebezpečný odpad v podobě kyselých dehtů, asfaltu, kalů s obsahem fenolů, 

kyanidů, parafinů, fenolové vody apod. [2] 

     Odpady z těžby, dopravy, zpracování a využití ropy vznikají v plynné, kapalné i 

tuhé podobě. Nejčastějším odpadem při těžbě ropy je kontaminovaná zemina z vrtu a jeho 

okolí, zaolejované výplachové kapaliny, plynné exhalace zemního plynu, uhlovodíků a 

ropné skvrny. Při zpracování ropy vznikají tyto nebezpečné odpady: 

• odpady z odsiřování ropy ve formě kalů s obsahem merkaptanů, 

• odpady z čištění zemního plynu s obsahem rtuti a kal s přítomností merkaptanů, 

• odpady z rafinace ropných olejů, 

• upotřebené filtrační hlinky a další filtrační materiály, 

• dezaktivované katalyzátory s četným výskytem drahých kovů, 

• kontaminovaná zemina, 

• prach ze vzduchových filtrů, 

• chemikálie a rozpouštědla, zbytky aditiv, skleněné obaly, skrývkový asfalt, beton 

aj., 

• emise plynů a par z technologických procesů, 
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• rafinérské kaly aj. 

Při použití ropných produktů vznikají odpady z provozu motorových vozidel, teplonosné a 

izolační oleje, olejové emulze, odpadní ropné látky z výrobních odvětví. 

K nejnebezpečnějším odpadům patří izolační nebo teplonosné oleje s obsahem 

polychlorovaných bifenylů a terfenylů. [2] 

     Radioaktivní odpady jsou výsledkem štěpné reakce a na rozdíl od průmyslových nebo 

chemických odpadů, které si svou nebezpečnost uchovávají nastálo, svou nebezpečnost 

postupně ztrácejí. Radionuklidy obsažené ve vyhořelém palivu se s poločasem rozpadu 

přeměňují na neaktivní prvky. Radioaktivní odpady můžeme rozčlenit do dvou skupin: 

• odpady z jaderné energetiky, 

• institucionální odpady. 

Za odpady z jaderné energetiky považujeme ty odpady, které přišly během provozu jaderné 

elektrárny do kontaktu s radionuklidy a dále vyhořelé jaderné palivo. Institucionální 

odpady jsou odpady vznikající v průmyslu, zemědělství, zdravotnictví či výzkumu. Při 

ukládání jaderného odpadu je především kladen důraz na bezpečnost úložiště ve vztahu 

k životnímu prostředí a ochraně zdraví obyvatel. Nejprve se jaderný odpad ukládá do 

meziskladů na dobu přibližně 40 až 50 let, poté do vodních bazénů u jaderných reaktorů 

nebo mimo ně, pomocí tzv. suchého skladování v ocelových kontejnerech, betonových 

kontejnerech nebo betonových sklípcích. Pro stále uložení jaderného odpadu slouží 

hlubinná úložiště.  

     Celkově se v České republice vyprodukuje ročně přes 20 milionů tun odpadu. Pozitivní 

je, že tato produkce má klesající tendenci. V roce 2003 bylo v České republice 

vyprodukováno 28 362 000 tun, z toho 25 173 000 tun bylo vyprodukováno podniky a 

3 189 000 tun obcemi. V roce 2003 se tak podniky podílely na celkové produkci odpadů 

88 %, na produkci nebezpečných odpadů dokonce 98 %, kdy z celkového množství 

1 219 000 tun vyprodukovaly 1 195 000 tun nebezpečných odpadů. V roce 2004 došlo 

oproti roku 2003 ke zvýšení celkové produkce odpadů o 3,7 %, tj. o 1 063 000 tun.  

Podniky zvýšily svůj podíl na produkci odpadů oproti předchozímu roku o 2,3 %. Do roku 

2007 klesla produkce odpadů na 25 109 000 tun, z toho podniky vyprodukovaly 

21 651 000 tun odpadů a obce 3 458 000 tun. U podniků tak došlo ke snížení podílu na 

produkci celkových odpadů oproti roku 2004 o 4 % a naopak obce svůj podíl o 4 % 

zvýšily.  
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Tab. č. 4 Produkce odpadů v České republice v letech 2003 – 2007 (v tis. t) 

2003 2004 2005 2006   2007  

Celkem z toho NO* Celkem NO Celkem NO Celkem NO Celkem NO 

Produkce odpadů 28 362 1 219 29 425 1 447 24 936 1 372 24 627 1 307 25 109 1 311 

z toho: z podniků 25 173 1 195 26 584 1 424 21 774 1 344 21 264 1 290 21 651 1 299 

             z obcí 3 189 24 2 841 23 3 162 28 1 363 17 3 458 12 

Zdroj: Český statistický úřad 
* NO = nebezpečný odpad 

3.3. Vliv odpad ů na životní prost ředí 

      Dle § 2 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, 

definujeme pojem životního prostředí jako „vše, co vytváří přirozené podmínky existence 

organismů včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou 

zejména ovzduší, voda, půda, organismy, ekosystémy a energie“.   

     Vlivem malých investic na technologie čištění spalin došlo v 80. letech 20. století, kdy 

došlo k rozšíření spalování odpadů, k vysokému znečištění toxickými diony, furany a 

jinými škodlivými látkami. I přes zvýšení zákonných limitů dochází k vypouštění velkého 

množství exhalací a k produkci toxického popílku a strusky. Vysoká míra recyklace a 

mechanicko-biologická úprava odpadů má ve srovnání se skládkováním a spalováním 

odpadů nižší negativní dopad na životní prostředí a to z důvodu, že šetří suroviny, redukuje 

emise skleníkových plynů a toxické znečištění ovzduší. Skládkování a spalování odpadů je 

z hlediska vlivu na životní prostředí nejhorší variantou.  

     Nejvážnější dopady na životní prostředí má těžba nerostných surovin. Rudné doly 

negativně ovlivňují přírodu ve svém okolí zejména svým velkým množstvím odpadů, které 

při těžbě rudy vzniká. Z důvodu odstraňování tzv. skrývky vzniká v povrchových dolech 

několikanásobně více odpadu než při hlubinné těžbě. Velká část odpadu z těžby rud je 

toxická, obsahuje těžké kovy, zbytková množství těženého kovu, sírany při kontaktu 

s vodou vytvářejí kyselé důlní vody.  

     Největší nebezpečí pro životní prostředí a zdraví obyvatelstva představují odpady 

obsahující barvy, lepidla, rtuť, azbest a polychlorované bifenyly resp. terfenyly. 
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4. OBEC JAKO P ŮVODCE KOMUNÁLNÍHO ODPADU 

     Komunálním odpadem dle § 4 písm. b) Zákona o odpadech rozumíme „veškerý odpad 

vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální 

odpad v prováděcím právním předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických 

osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání“. 

     Dle § 4 písm. p) Zákona o odpadech „se pro komunální odpady vznikající na území 

obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti 

původce, za původce odpadů považuje obec“. V okamžiku, kdy fyzická osoba odpad 

odloží na místě k tomu ručeném, se obec stává původcem komunálního odpadu a současně 

i jeho vlastníkem. 

     V souladu s § 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, je obec 

„základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je 

vymezen hranicí území obce“. Jejím úkolem je pečovat o všestranný rozvoj svého území a 

o potřeby svých občanů např. bydlení, ochranu a rozvoj zdraví, výchovu a vzdělávání, 

kulturní rozvoj, ochranu veřejného pořádku atd., při plnění úkolů chrání také veřejný 

zájem.  

4.1. Nástroje odpadového hospodá řství v oblasti komunálních                   

odpad ů 

     Za hlavní nástroje odpadového hospodářství v oblasti komunálních odpadů jsou 

považovány: 

• administrativní nástroje – právní, institucionální a jiné normativní nástroje, 

• ekonomické nástroje – poplatky, daně, sankce, dotace, 

• ostatní nástroje – informační nástroje, dobrovolné dohody atd. [3] 

     Administrativní nástroje  jsou vymezeny Zákonem o odpadech a mají podobu práv a 

povinností původců odpadů, oprávněných osob a orgánů veřejné správy např. formou 

zákazů, povolení, limitů apod. Obec jako původce komunálního odpadu má v samostatné 

působnosti pravomoci a povinnosti. V rámci svých pravomocí  obce můžou  upravit 

obecně závaznou vyhláškou systém nakládání s komunálním (shromažďování, sběr, 

přeprava, třídění, využívání a odstraňování) odpadem, stavebním odpadem a upravit 
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poplatek za svoz komunálního odpadu. Mezi povinnosti obce patří zejména předcházení 

vzniku odpadů, omezování jejich množství a nebezpečných vlastností, jejich využití nebo 

odstranění způsobem neohrožujícím lidské zdraví a životní prostředí, nakládání s odpady a 

zbavování se jich způsobem stanoveným Zákonem o odpadech v souladu s ochranou 

životního prostředí, zařazování odpadů podle druhů a kategorií, vedení průběžné evidence 

o odpadech a způsobech nakládání s nimi, úhrada poplatky za ukládání odpadů na skládky, 

určení míst, kam mohou fyzické osoby odkládat vyprodukovaný komunální odpad a 

nebezpečný odpad, provozování zařízení pro sběr, využívání a odstraňování odpadů apod. 

Mezi práva a povinnosti oprávněných osob patří sběr a výkup odpadů, využívání a 

odstraňování odpadů. V rámci práv a povinností disponují orgány veřejné správy 

regulačními nástroji v podobě udílení souhlasů k nakládání a míšení nebezpečných odpadů, 

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

vyjádření k podnikání v oblasti nakládání s odpady, přímých omezujících opatření např. 

zákaz činnosti pro původce odpadů, zákaz provozu zařízení k odstraňování odpadů, 

pozastavení platnosti osvědčení o vyloučení nebezpečných vlastností odpadů, zrušení nebo 

změna souhlasu k provozování zařízení, stanovení opatření a lhůt pro zjednání nápravy atd. 

[3] 

     Administrativní nástroje používané v odpadovém hospodářství mají především 

preventivní a stimulační charakter a jejich účinnost spočívá v existenci kontroly a 

následných sankcí. V současné době se v České republice  uplatňují tyto nástroje: 

• odpadový hospodář – jedná se o preventivní nástroj pozitivní stimulace; má 

zajistit snížení nákladů původce nebo úsporu výdajů z rozpočtu obce na sanace 

škod na životním prostředí způsobené špatným nakládáním s odpady, 

• určení míst k odkládání komunálního odpadu a jeho nebezpečných složek – 

jedná se o preventivní nástroj pozitivní stimulace; působí na zvýšení nákladů obce 

spojených s nakládáním s komunálním odpadem (tyto náklady lze vykompenzovat 

formou poplatků za svoz odpadu vybíraných od občanů města), 

• obecně závazná vyhláška upravující nakládání s odpady – jedná se o 

preventivní nástroj pozitivní stimulace; je závazná pro všechny obyvatele obce; 

působí na zvýšení nákladů obce spojených s nakládáním s komunálním odpadem 

(tyto náklady lze opět vykompenzovat formou poplatků za svoz odpadu od občanů 

města), 
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• smlouva o zařazení původců do systému obce – původci produkující odpad 

podobný komunálnímu mohou využít systém zavedený v obci pro nakládání 

s komunálním odpadem; jedná se o preventivní nástroj pozitivní stimulace 

s dopadem na veřejné rozpočty, 

• seznam odpadů zakázaných ukládat na skládku5 - jedná se o využitelné odpady 

včetně složek již vytříděných z komunálního odpadu, odpady podléhající zpětnému 

odběru, pneumatiky, kompostovatelné odpady; jedná se o preventivní nástroj 

pozitivní stimulace s dopadem na náklady původců vybraných druhů odpadů, kteří 

nakládají s odpady jiným způsobem než je odstranění skládkováním, 

• zpětný odběr vybraných výrobk ů a obalů – jedná se o preventivní nástroj 

pozitivní stimulace; zvýšené náklady spojené se zpětným odběrem nesou povinné 

osoby, které je mohou promítnout do ceny zboží, 

• plán odpadového hospodářství – stanovuje cíle a podmínky pro jejich splnění 

v oblasti předcházení a omezování vzniku odpadů, definuje 13 konkrétních cílů pro 

materiálové využití odpadů – strategickým cílem v oblasti komunálních odpadů je 

zvýšení jejich materiálového využití na 50% do roku 2010. Jde o preventivní 

nástroj pozitivní stimulace s pozitivním dopadem na vznik nových podnikatelských 

příležitostí, má přispět ke stabilizaci podmínek na trhu s odpady a k nárůstu 

nákladů na služby v odpadovém hospodářství pro původce, obce a občany. 

• zajištění využití a recyklace odpadů z obalů – náklady nesou povinné osoby a 

promítají se do ceny zboží pro konečného spotřebitele. [3] 

     Ekonomické nástroje v oblasti odpadového hospodářství působí na podnikatelskou 

sféru i širokou veřejnost. S jejich uplatněním jsou oproti administrativním nástrojům 

spojovány nižší náklady. Hlavní funkcí je jejich fiskální efekt, tj. možnost využití 

výnosů plateb. Jejich nevýhodou je nastavení rámce působení a stanovení výše jejich 

hodnot a fakt, že nezmění chování všech subjektů působících v dané oblasti. 

Mezi ekonomické nástroje odpadového hospodářství patří: 

• poplatek za ukládání odpadů – platí ho původce odpadu a to i v případě, že je 

provozovatelem skládky a tato skládka se nachází na jeho vlastním pozemku. 

Poplatek se skládá ze dvou složek – základní složky, která se platí za uložení 

                                                 
5 Přehled odpadů zakázaných ukládat na skládky všech skupin z důvodů jejich nebezpečných vlastností je 
uveden v příloze č. 8 vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. 
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všech odpadů, a rizikové složky, která se platí za uložení nebezpečného odpadu. 

Sazby za ukládání odpadů stanovuje příloha č. 6 Zákona o odpadech. Pro rok 

2009 je stanoven základní poplatek za komunální odpad ve výši 500,- Kč/t, pro 

nebezpečný odpad ve výši 1 700,- Kč/t a riziková složka pro nebezpečný odpad 

je stanovena ve výši 4 500,- Kč/t. 

 

Tab. č. 5 Vývoj sazby základního poplatku za ukládání odpadů (v Kč/t/rok) 

Kategorie odpadu 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009
Komunální a ostatní 200 300 400 500
Nebezpečný 1 100 1 200 1 400 1 700
Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění p. p. 

 

Tab. č. 6 Vývoj sazby rizikového poplatku za ukládání odpadů (v Kč/t/rok) 

Kategorie odpadu 2002-2004 2005-2006 2007-2008 2009
Nebezpečný 2 000 2 500 3 300 4 500
Zdroj: Příloha č. 6 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění p. p. 
 
 

• povinná finanční rezerva pro rekultivace a asanace skládek – vytváří ji 

provozovatel skládky a slouží k úhradě nákladů na rekultivaci, zajištění péče o 

skládku a asanaci po ukončení jejího provozu. Jedná se o nápravný nástroj 

pozitivní stimulace s dopadem na provozovatele skládek, má být motivací 

k omezování skládkování a zvyšování využití odpadů. 

• místní poplatek za komunální odpad – je příjmem obce, ovlivňuje rozpočty 

jednotlivých domácností. Jeho cílem je ovlivnění chování původců odpadů 

směrem ke snížení produkce odpadů nebo ke zvýšení množství tříděného 

odpadu. 

• rozšířená (finanční) odpovědnost výrobce – spočívá v tom, že výrobce kryje 

všechny náklady spojené s životním cyklem výrobku s cílem snížit negativní 

dopad výrobku  na životní prostření, např. zavedením povinnosti zpětného 

odběru obalů a výrobků. Jedná se o preventivní negativně stimulující nástroj 

s dopadem na podnikatelský subjekt a spotřebitele.  

• záloha – jedná se o nápravný nástroj pozitivní stimulace uplatňovaný 

v souvislosti se Zákonem o obalech. Záloha by měla spotřebitele motivovat 

k vrácení obalu (výrobku), tzn. měla by být stanovena v takové výši, aby užitek 
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z vrácení zálohy byl pro spotřebitele vyšší než náklady (práce, čas) spojené 

s fyzickým vrácením obalu. Nevýhodou může být zvýšení ceny výrobku ve 

vratných obalech a snížení jeho konkurenceschopnosti.  

• daně – dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů, jsou od daně osvobozeny příjmy z provozu zařízení na výrobu a 

energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu biologicky 

rozložitelných látek, či na výrobu elektřiny nebo tepla z biomasy, dále je možné 

odečíst ze základu daně 15% ze vstupní ceny třídících a úpravárenských 

zařízení na zhodnocení druhotných surovin.  

• finanční podpory – jsou důležitým ekonomickým nástrojem stimulujícím 

realizaci environmentálních opatření. Jsou poskytovány Státním fondem 

životního prostředí ČR na investiční projekty formou přímé podpory (dotace, 

půjčky) nebo nepřímé podpory (např. záruka na úvěr). Dále lze ve veřejném 

sektoru využít i prostředků ze strukturálních fondů EU. [3] 

4.2. Systém nakládání s komunálním odpadem 

     Nakládání s komunálním odpadem představuje v dnešní době složitý proces vyznačující 

se kombinací různých metod a způsobů v rámci jednotlivých fází tohoto procesu. 

Jednotlivými fázemi procesu nakládání s komunálním odpadem chápeme jeho 

shromažďování, soustřeďování, sběr, třídění, úpravy, přepravu, atd.  

4.2.1. Shromaž ďování, soust řeďování a sb ěr komunálního 

odpadu 

    Metody shromažďování, soustřeďování a sběr odpadu rozlišujeme z hlediska: 

• technického vybavení, 

• dostupnosti sběrného místa, 

• organizace sběru. 

     Z hlediska technického vybavení je nejrozšířenějším způsobem shromažďování 

odpadu nádobový sběr, pro některé druhy odpadů rozšířený o pytlový sběr. Volba typu a 

objemu nádoby závisí na druhu sbíraného odpadu a na místních podmínkách. Volba 



Bc. Daniela Drobná: Ekonomická analýza svozu odpadu (město Bílina) 

2009  
 

25 

velikosti nádob má nezanedbatelný vliv na výkon svozových firem v podobě zvýšených 

nákladů na sběr odpadu a jeho množství (při předimenzování velikosti nádob), nebo 

v podobě nebezpečí vzniku černých skládek (při nedostatečné velikosti nádob). Pro sběr 

směsného komunálního odpadu i separovaného komunálního odpadu se nejčastěji využívá 

způsob sběru prostřednictvím přesypných nádob, které se liší svou barevností, 

povrchovými úpravami, rozsahem využitelných objemů a také svou cenou. Mezi nejčastěji 

užívané typy sběrných  nádob patří kovové a plastové nádoby o objemu 70, 110, 240 a 1 

100 litrů pro směsný komunální odpad; kovové, plastové, případně sklolaminátové nádoby 

o objemu 120, 240, 1 100, 1 300, 1 500, 2 000 a 2 500 litrů pro využitelné složky odpadu; 

kovové nebo plastové nádoby opatřené atestem pro nebezpečné složky odpadu; a odpadové 

přepravníky (kontejnery) o objemu 3 – 20 m3 pro objemný odpad.  

 

Obr. č. 4: Plastový kontejner  o objemu 1 100 litrů pro směsný komunální odpad 

Pytlový sběr je vhodný k oddělenému sběru využitelných složek a používají se k němu 

plastové a papírové pytle o objemu 40 – 120 litrů. Používá se především ke sběru papíru, 

plastů či kompostovatelného odpadu. Náklady na pytlový sběr jsou v porovnání se 

nádobovým sběrem vyšší. 
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Obr. č. 5: Pytle o objemu 70 litrů vhodné pro směsný i separovaný komunální odpad 

     Z hlediska dostupnosti sběrného místa rozlišujeme sběr odpadu na donáškový a 

odvozový. Při donáškovém sběru nosí občané odpad na obcí určené místo, obvykle do 

vzdálenosti 100 – 150 metrů od obytného objektu. Je vhodný ke sběru papíru, skla, plastů a 

nebezpečného odpadu. Při tomto způsobu sběru odpadu se nejčastěji využívají nádoby o 

objemech 1 – 3,2 m3 umístěné v tzv. sběrných hnízdech, které svým množstvím odpovídají 

napojení cca. 200 obyvatel na jedno sběrné místo6. Při odvozovém sběru nemusí občané 

donášet odpad na vzdálenost větší než 30 – 50 metrů od obytného objektu. Tento způsob 

sběru je náročnější na pořizovací náklady, avšak z hlediska využitelnosti složek 

komunálního odpadu je výhodnější co do výtěžnosti a kvality sebraných odpadů. Používají 

se nádoby menších objemů – 70, 120, 240 litrů.  

     Z hlediska organizace rozlišujeme sběr odpadu na stacionární a mobilní. Za stacionární 

sběr považujeme všechny donáškové sběry do sběrných nádob, sběrných dvorů a zpětný 

odběr. Mobilní sběr se uplatňuje při sběru drobného nebezpečného odpadu od občanů, 

nebo u sběrového papíru či kovového odpadu formou „dům od domu“, který je analogický 

pytlovému sběru.  

 

                                                 
6 V ČR se tento ukazatel pohybuje v rozmezí cca 400 – 600 obyvatel na jedno sběrné místo. 
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Obr. č. 6: Plastové nádoby o objemu 70 a 110 litrů vhodné pro směsný komunální odpad 

 

     Sběr nebezpečného komunálního odpadu se provádí mobilním sběrem nebo pomocí 

sběrných dvorů.  

4.2.2. Třídění a úpravy komunálního odpadu 

     Třídění a úprava odpadu se týká hlavně odděleně sebraných složek komunálního 

odpadu, mohou však být uplatněny i u směsného komunálního odpadu před jeho uložením 

na skládku. Cílem třídění odpadu je snížení množství směsného odpadu ukládaného na 

skládku nebo-li jeho minimalizace, a dále získání druhotné suroviny použitelné při 

materiálové recyklaci ve výrobním procesu. Technické normy stanovují podmínky, za 

kterých lze odpad považovat za druhotnou surovinu, určenou k prodeji, např. určují 

maximální množství znečišťujících příměsí, fyzikální vlastnosti, způsob dodávek atd. 

V úpravárenských provozech (dotřiďovací linky, lisy) se odpad třídí (většinou ručně) do 

kvalitativních tříd a odstraňují se nežádoucí směsi. Míra recyklace je v České republice 

několikanásobně nižší než v zemích Evropské unie, které dokáží využít více jak polovinu 

odpadů. V zemích s vysokou mírou recyklace se pro zpracování nevyužitého odpadu 

používá technologie mechanicko-biologické úpravy odpadů. Snahou této úpravy je snížení 

biologicky odbouratelného podílu zbytkového odpadu a tedy omezení vzniku skleníkových 

plynů a škodlivých látek při skládkování. Dalším nejčastějším způsobem stabilizace 

odpadů je jejich spalování nebo-li termická úprava odpadů. Spalování odpadů se rozšířilo 



Bc. Daniela Drobná: Ekonomická analýza svozu odpadu (město Bílina) 

2009  
 

28 

hlavně v 80. letech 20. století jako alternativa ke skládkám. V dnešní době jsou spíše 

alternativou kompostování a recyklace.  

     V grafu č. 3 jsou znázorněny dva způsoby odstraňování komunálních odpadů, a to 

skládkování a spalování, v České republice v letech 2003 až 2007. V roce 2003 bylo 

v České republice vyprodukováno 2 857 000 tun komunálního odpadu, z toho bylo 

2 049 000 tun (71,7 %) odstraněno skládkováním a 401 000 (14 %) tun spalováním. V roce 

2004 mírně klesla produkce komunálních odpadů oproti předchozímu roku na 2 841 000 

tun, z toho bylo 2 267 000 tun odstraněno skládkováním a 397 000 tun spalováním. Podíl 

sládkovaného komunálního odpadu se tak oproti roku 2003 zvýšil na 79,8 %. V roce 2005 

vzrostla produkce komunálních odpadů oproti roku 2004 o 104 000 tun. Na skládky bylo 

uloženo o 134 000 tun odpadu méně. Do roku 2007 vzrostla produkce komunálních 

odpadů na 3 025 000 tun, z toho bylo 2 498 000 tun uloženo na skládky a 299 000 tun 

spáleno. Ze sledovaného období bylo nejvíce komunálního odpadu uloženo na skládky 

v roce 2006, a to 2 730 000 tun.  Nejvíce odpadu bylo spáleno v roce 2003, a to 401 000 

tun. 
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 Zdroj: Český statistický úřad 
 

Graf č. 3  Skládkování a spalování komunálních odpadů v České republice v letech  
2003  – 2007(v tis. t) 

 



Bc. Daniela Drobná: Ekonomická analýza svozu odpadu (město Bílina) 

2009  
 

29 

4.2.3. Přeprava a doprava komunálního odpadu 

     Pro sběr komunálního odpadu se uplatňuje systém jednoetapové přepravy, tzn. sběr 

odpadu a jeho přeprava na místo zpracování je zajišťována jedním svozovým 

automobilem. Využívají se automobily s různými velikostními typy nástaveb o objemu       

5 – 23 m3 v  závislosti na konkrétních podmínkách svozové oblasti a při jejich výběru se 

přihlíží k několika faktorům např. k druhu sbíraného odpadu, k jeho plošnému soustředění 

nebo k dopravním podmínkám. Dvouetapová přeprava se využívá při vyšší vzdálenosti 

zařízení pro odstraňování a využití odpadů. V první fázi přepravy dochází ke sběru odpadů 

svozovým automobilem, který odpad převáží do překládací stanice. Ve druhé fázi přepravy 

se odpad přepravuje pomocí velkoobjemových návěsů z překládací stanice do místa jeho 

zpracování.  
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5. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ MĚSTA BÍLINA 

 

     Město Bílina leží v Mostecké (dříve severočeské hnědouhelné) pánvi mezi městy Most 

a Teplice na území o rozloze cca 1,5 x 2 km (3 252 ha), v nadmořské výšce cca 207 m. n. 

m. a s přibližným počtem 16 000 obyvatel. Dělí se na několik částí – oblast města, 

Teplické předměstí, Pražské předměstí a Újezdské předměstí.  

   

 
Zdroj: www.czso.cz 

Obr. č. 7: Mapa Ústeckého kraje 

 

     V okolí města se nachází jeden z největších povrchových hnědouhelných dolů a řada 

průmyslových podniků (elektrárna, sklárny, textilní a strojírenská výroba, aj.). Severočeská 

oblast, v níž město leží, se podílí na celkovém objemu výroby průmyslu paliv a energetiky 

v České republice 45%, vytěží se zde 75% hnědého uhlí, elektrárna Ledvice vytváří 3% 

celostátní výroby elektrické energie.  
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5.1. Oprávn ěné osoby 

     Svoz odpadu s výjimkou separovaného komunálního odpadu ve městě zajišťují 

Městské technické služby Bílina, příspěvková organizace (MTSB). Vznikly k 1. 1. 

1973 jako rozpočtová organizace Technické služby města Bíliny a tehdy zajišťovaly svoz 

nejen z území města Bíliny, ale také z území obce Razice, Hrobčice, Kučlín, Mrzlice, 

Hostomice, Chotějovice,  Kostomlaty pod Milešovkou a Světec. Podle inovované zřizovací 

listiny z roku 1999 je jejich základním účelem zabezpečení neplacených i placených služeb 

a činností směřujících k neustálému zlepšování životních podmínek občanů města Bíliny.  

K 1. 1. 2001 došlo ke změně právní formy a názvu organizace – na Městské technické 

služby Bílina, příspěvková organizace, která sváží odpad jen z území města Bíliny. 

Hlavním účelem jsou činnosti vykonávané na základě rozhodnutí zřizovatele ve prospěch 

rozvoje území a potřeb obyvatel města hrazené plně nebo částečně z příspěvků zřizovatele. 

Mezi hlavní činnosti organizace patří: 

• obnova, opravy a údržba silnic, místních komunikací a ostatních součástí 

pozemních komunikací evidovaných na listu vlastnictví pro město Bílina, 

• čištění silnic, místních komunikací a ostatních pozemních komunikací evidovaných 

na listu vlastnictví pro město Bílina, 

• zimní údržba silnic, místních komunikací, ostatních součástí pozemních 

komunikací a účelových komunikací evidovaných na listu vlastnictví pro město 

Bílina, 

• sběr, přeprava, využití, nakládání a zneškodnění komunálního a stavebního odpadu 

na území města, a to i formou zřízení sběrného dvora, 

• ukládání odpadů a provozování skládky ostatních odpadů tř. II,  

• zajištění svozu separovaného sběru odpadů na území města, 

• monitoring a odběry vzorků na skládce ostatních odpadů. 

     Dále organizace zajišťuje např. obnovu, opravy a údržbu veřejného osvětlení, provoz, 

údržbu, opravy a obnovu veřejné zeleně, provoz veřejných WC, do roku 2008 zajišťovala 

správu a provoz městských sportovně rekreačních zařízení aj. V rámci doplňkové činnosti 

může provozovat parkoviště, nákladní autodopravu a práci s mechanizovanou technikou, 

ukládat technologické zeminy na uzavření skládky, výkopové práce aj.7 V roce 2003 byl 

                                                 
7 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina ze dne 14. 12. 2000. 



Bc. Daniela Drobná: Ekonomická analýza svozu odpadu (město Bílina) 

2009  
 

32 

Městským technickým službám Bílina udělen Krajským úřadem v Ústí nad Labem souhlas 

k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru a výkupu odpadů. Předmětem 

provozování je mobilní sběr, výkup a využití odpadů, které jsou mobilními prostředky 

přechodně shromažďovány a tříděny podle jednotlivých druhů před jejich předáním 

k dalšímu využití či odstranění oprávněným osobám.8  

     Městské technické služby Bílina podléhají Finančnímu odboru Městské úřadu v Bílině. 

Statutárním orgánem organizace je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rada města. 

Organizační schéma Městských technických služeb Bílina je znázorněno v Příloze č. 3. 

     Další oprávněnou osobou působící na území města jsou České sběrné suroviny a.s. 

(ČSS) z Kralup nad Vltavou, které zajišťují svoz separovaného komunálního odpadu. 

5.2. Systém nakládání s  odpadem 

     Systém nakládání s odpadem na území města upravuje obecně závazná vyhláška č. 

2/2006 o systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem na území města 

Bíliny , která je závazná pro všechny fyzické osoby produkující komunální a stavební 

odpad. [14] 

     Dále město v rámci svých pravomocí vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 03/2008 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška je závazná pro fyzické osoby 

s trvalým pobytem ve městě a pro rok 2009 je stanoven poplatek ve výši 500,- Kč za 

kalendářní rok. V letech 2002 až 2008 byl stanoven poplatek ve výši 470,- Kč. [15]  

Komunální odpad jsou fyzické osoby povinny třídit na složky: 

• papír 

• sběrové sklo bílé a barevné 

• nápojové lahve plastové a ostatní plasty neznečištěné 

• objemný odpad 

• nebezpečné složky komunálního odpadu 

• biologicky rozložitelný odpad 

• směsný komunální odpad. 

                                                 
8 Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 14. 2. 2003. 
Souhlas udělen na dobu určitou do 31. 12. 2012. 
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Místem pro odkládání komunálního odpadu jsou: 

• sběrné nádoby označené nápisy PAPÍR, BÍLÉ A BAREVNÉ SKLO, PLASTY, 

• sběrné nádoby na objemný odpad – velkokapacitní kontejnery o obsahu 5 m3, 

označené nápisem OBJEMNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD, 

• sběrné nádoby (kompostejnery) na biologicky rozložitelný odpad označené 

BIOODPAD, 

• sběrný dvůr v areálu Městských technických služeb pro nebezpečné složky 

komunálního odpadu, 

•  sběrné nádoby na směsný komunální odpad o obsahu 110 litrů a kontejnery o 

obsahu 1 100 litrů, 

• sběrné nádoby na sběr určitých složek komunálního odpadu např. baterie, nepoužité 

léčivo, umístěné v lékárnách, specializovaných obchodech, veřejných budovách 

atd. [14] 

     Svoz odpadu je prováděn podle městem odsouhlaseného harmonogramu sběru 

s minimální frekvencí 1x týdně, u kontejnerů o objemu 1 100 litrů 2x týdně. Ke svozu 

odpadu využívají Městské technické služby vlastní vozový park – vozy s lineárním 

stlačováním odpadu pro svoz kontejnerů o objemu 1 100 litrů, vozy s rotačním stlačováním 

(lisováním) odpadu pro svoz nádob o objemu 110 litrů. Po městě je rozmístěno 581 ks 

kontejnerů o objemu 1 100 litrů – z toho 300 ks s frekvencí svozu 2x týdně a 281 ks 

s frekvencí svozu 1x týdně, 1 395 ks nádob o objemu 110 litrů  s frekvencí svozu 1x týdně, 

60 ks nádob o objemu 240 l s frekvencí svozu 1x týdně. Celkem je tedy po městě 

rozmístěno 2 036 ks nádob na odpad. 

     Ihned po svozu je odpad odvezen na skládky podle druhu odpadu - CELIO a.s. 

v Litvínově, která je od Bíliny vzdálena cca. 26 km, v letech 2005 až 2007 dále nejčastěji 

na skládku Střimice, Chotovenka a Ekodendra. Skládka Střimice a Chotovenka jsou 

v dnešní době již uzavřeny a probíhá na nich sanace a následná rekultivace. V tabulce č. 7 

a 8  je uveden ceník za uložení odpadů na skládku CELIO. Základní a rizikový poplatek 

není příjmem provozovatele skládky – základní poplatek je příjmem obce, na jehož 

katastrálním území skládka leží, rizikový poplatek je příjmem Státního fondu životního 

prostředí. Finanční rezerva je ukládána na zvláštní účet v bance a je určena na rekultivaci, 

zajištění péče o skládku a asanaci  po ukončení jejího provozu. Příjmem skládky je tedy 

pouze částka uvedená ve sloupci „Cena“ (viz. tab. č. 7 a 8). [16] 
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Tab. č. 7  Ceník za uložení komunálního odpadu na skládku CELIO platný pro rok 2009   
(v  Kč/t) 

  
Cena celkem 
(bez DPH) 

Cena 
Základní 
poplatek 

Rizikový 
poplatek 

Finanční 
rezerva 

Směsný KO 990 390 500 0 100 

Objemný KO 1 130 530 500 0 100 

Objemný KO s nevytříděnými 
nebezpečnými složkami 

2 100 1 500 500 0 100 

Biologicky rozložitelný KO 935 335 500 0 100 

Textilní KO 950 350 500 0 100 

Dřevo 1 065 465 500 0 100 

Zdroj: www.celio.cz 

Tab. č. 8 Ceník za uložení nebezpečného odpadu na skládku CELIO platný pro rok 2009  
(v Kč/t) 

  
Cena celkem 
(bez DPH) 

Cena 
Základní 
poplatek 

Rizikový 
poplatek 

Finanční 
rezerva 

Nebezpečný odpad 7 550 1 250 1 700 4 500 100 

Nebezpečný odpad (sorbety, 
olejové filtry) 

8 500 2 200 1 700 4 500 100 

Azbestový odpad 1 535 1 000 500 0 35 

Zdroj: www.celio.cz 

     Svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu (papír, plasty, sklo) zajišťuje od 

roku 2001 na území města společnost České sběrné suroviny a.s. z Kralup nad Vltavou, 

vzdálené od Bíliny cca. 70 km. Sběrné nádoby na plasty jsou sváženy 1x týdně, sběrné 

nádoby na sklo a papír jsou sváženy 1x za dva týdny. V současné době je po městě 

rozmístěno 60 sběrných nádob na papír, 70 nádob na plasty  a 60 nádob na sklo, které jsou 

ve vlastnictví obce.  

5.3. Finanční analýza odpadového hospodá řství m ěsta v letech 

2005 - 2007 

     Vzhledem ke skutečnosti, že na území města Bíliny sváží odpad 2 oprávněné osoby 

(MTSB – směsný KO, objemný odpad, odpad ze sběrného dvora, atd., ČSS a.s. – 

separovaný KO), budou náklady na svoz odpadu vyčísleny zvlášť za MTSB a zvlášť za 

ČSS a.s. Sledovaným obdobím jsou roky 2005, 2006 a 2007. Město má i příjmy 

z odpadového hospodářství, a to např. z prodeje druhotných surovin, odměna od 
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společnosti EKO-KOM a v neposlední řadě město vybírá od občanů města místní poplatek 

za provoz systému nakládání s komunálním odpadem.  

5.3.1. Odpadové hospodá řství v roce 2005 

     V roce 2005 bylo na území města vyprodukováno celkem 7 712,56 tun odpadu, z toho 

3 826,86 tun směsného komunálního odpadu a 91,38 tun separovaného komunálního 

odpadu. Podrobný přehled o produkci odpadů na území města za rok 2005 je uveden 

v Příloze č. 6. 

Provozní náklady na odpad svážený MTSB 

     V roce 2005 bylo na území města rozmístěno 572 ks kontejnerů o objemu 1 100 litrů,  a 

1 441 ks nádob o objemu 110 litrů. Při celkovém počtu 2 013 ks nádob je možné naráz 

vyprodukovat 787 710 litrů odpadu (viz. tabulka č. 9).  

Tab. č. 9 Počet svážených nádob v roce 2005 

Druh nádoby Počet nádob Objem nádob    
(v l) 

Kontejner 1 100 l 572 629 200 
Nádoba 110 l 1 441 158 510 

Celkem 2 013 787 710 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     V roce 2005 činily provozní náklady na svoz a likvidaci odpadu 10 007 000,- Kč. 

Náklady na sběrný dvůr činily 706 000,- Kč, na svoz směsného KO 5 780 000,- Kč, na 

svoz objemného odpadu 2 390 000,- Kč, na svoz odpadkových košů 268 000,- Kč, na 

likvidaci černých skládek 783 000,- Kč, na nebezpečné odpady 80 000,- Kč. Přehled 

nákladových položek je uveden v tabulce č. 10. 

Tab. č. 10 Vyčíslení nákladů na svoz a likvidaci odpadů MTSB  za rok 2005 (v Kč) 

Položka Náklady  
Sběrný dvůr nebo místo 706 000 
Svoz směsného komunálního odpadu 5 780 000 
Objemný odpad 2 390 000 
Odpadkové koše 268 000 
Černé skládky 783 000 
Nebezpečné odpady 80 000 

Celkem 10 007 000 
Zdroj: Interní materiály MTSB 
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          Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného odpadu MTSB 

(7 621,18 t) a celkových nákladech na tento svoz a likvidaci (10 007 000,- Kč), můžeme 

vypočítat náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny odpadu sváženého MTSB: 

10 007 000 : 7 621,18 = 1 313,10 Kč/t/rok . 

     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného směsného komunálního odpadu 

MTSB (3 826,86 t) a nákladech na tento svoz a likvidaci (5 780 000,- Kč), můžeme 

vypočítat náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny směsného komunálního odpadu:  

5 780 000 : 3 826,86 = 1 510,40 Kč/t/rok . 

Náklady na separovaný komunální odpad svážený ČSS a.s. 

     V roce 2005 bylo na území města rozmístěno 40 nádob na papír, 49 nádob na PET 

lahve a 40 nádob na barevné sklo, všechny o objemu 1 100 l. Týdně lze tedy vyprodukovat 

141 900 litrů separovaného komunálního odpadu. Občany města bylo vytříděno 91,38 tun 

komunálního odpadu, z toho 44,23 tun papíru, 24,72 tun PET lahví a 22,43 tun barevného 

skla. Za svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu byla hrazena paušální částka 

124 632,- Kč za čtvrtletí, tedy za rok 2005 činily náklady 498 528,- Kč bez ohledu na 

množství svezeného a zlikvidovaného odpadu. V roce 2005 také město investovalo do 

odpadového hospodářství nákupem nádob na tříděný sběr v hodnotě 77 000,- Kč. Celkové 

náklady na svoz a likvidaci separovaného komunálního tak odpadu činily 575 528,- Kč.  

Tab. č. 11 Vyčíslení nákladů na svoz a likvidaci separovaného KO za rok 2005 (v Kč) 

Položka Náklady 
Úhrada ČSS a.s.  498 528 
Investice - nákup nádob 77 000 

Celkem 575 528 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného separovaného komunálního odpadu 

(91,38 t) a nákladech na tento svoz a likvidaci (575 528,- Kč), můžeme vypočítat náklady 

obce na svoz a likvidaci 1 tuny separovaného komunálního odpadu: 

575 528 : 91,38 = 6 298,20 Kč/t/rok . 

 Celkové náklady na svoz odpadu 

     Celkové náklady na svoz odpadu na území města Bíliny dostaneme sečtením nákladů 

na odpad svážený Městskými technickými službami Bílina a nákladů na svoz 
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separovaného komunálního odpadu prostřednictvím Českých sběrných surovin a.s. 

Celkové náklady jsou vyčísleny v tabulce č. 12. 

Tab. č. 12 Celkové náklady na svoz komunálního  odpadu ve městě Bílina v roce 2005      
(v Kč) 

Položka Náklady  
Sběrný dvůr nebo místo 706 000 
Směsný komunální odpad 5 780 000 
Objemný odpad 2 390 000 
Odpadkové koše 268 000 
Černé skládky 783 000 
Nebezpečné odpady 80 000 
Separovaný komunální odpad 575 528 

Celkem 10 582 528 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného komunálního odpadu na 

území města Bíliny (7 712,56 t) a celkových nákladech na tento svoz a likvidaci 

(10 582 528,- Kč), můžeme vypočítat celkové náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny 

komunálního odpadu: 

10 582 528 : 7 712,56 = 1 372,10 Kč/t/rok . 

     Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 1 

obyvatele. Při nákladech 10 582 528,- Kč a přibližném počtu 17 000 obyvatel nám vychází 

náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

10 582 528 : 17 000 = 622,50 Kč/1 obyvatele/rok. 

Příjmy města v odpadovém hospodářství 

    Náklady vynaložené v roce 2005 na svoz a likvidaci odpadů město částečně pokrylo 

příjmy z prodeje druhotných surovin ve výši 15 000,- Kč, odměnou od společnosti EKO-

KOM, a.s. ve výši 176 000,- Kč a zejména místním poplatkem za systém nakládání 

s komunálním odpadem vybíraným od občanů města v celkové výši 6 578 000,- Kč. Ten 

byl pro rok 2005 stanoven ve výši 470,- Kč. Z uvedeného lze odvodit, že v roce 2005 bylo 

ve městě zhruba 14 000 platících občanů. Celkové příjmy obce v oblasti odpadového 

hospodářství v roce 2005 činily 6 769 000,- Kč. 

Tab. č. 13 Příjmy města v odpadovém hospodářství v roce 2005 (v Kč) 

Položka Výnosy 
Prodej druhotných surovin 15 000 
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Místní poplatek od občanů města 6 578 000 
Odměna od EKO-KOM, a.s. 176 000 

Celkem 6 769 000 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

5.3.2. Odpadové hospodá řství v roce 2006 

     V roce 2006 bylo na území města vyprodukováno celkem 6 994,43 tun odpadu, z toho 

4 050,32 tun směsného komunálního odpadu a 129,59 tun separovaného komunálního 

odpadu. Podrobný přehled o produkci odpadů na území města za rok 2006 je uveden 

v Příloze č. 7. 

Provozní náklady na odpad svážený MTSB 

     V roce 2006 bylo na území města rozmístěno 580 ks kontejnerů o objemu 1 100 litrů, 

z toho 300 nádob se svozem 2x týdně, a 1 427 ks nádob o objemu 110 litrů. Při celkovém 

počtu 2 007 ks nádob je možné naráz vyprodukovat 1 124 970 litrů odpadu (viz. tabulka č. 

14). 

Tab. č. 14 Počet svážených nádob v roce 2006 

Druh nádoby Počet nádob Objem nádob    
(v l) 

Kontejner 1 100 l 580 968 000 

Nádoba 110 l 1 427 156 970 

Celkem 2 007 1 124 970 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     V roce 2006 činily provozní náklady na svoz a likvidaci odpadů 11 175 000,- Kč. 

Náklady na sběrný dvůr činily 980 000,- Kč, na svoz směsného KO 6 498 000,- Kč, na 

svoz objemného odpadu 1 980 000,- Kč, na svoz odpadkových košů 292 000,- Kč, na 

likvidaci černých skládek 1 320 000,- Kč, na nebezpečné odpady 105 000,- Kč. Přehled 

nákladových položek je uveden v tabulce č. 15. 

Tab. č. 15 Vyčíslení nákladů na svoz a likvidaci odpadů MTSB  za rok 2006 (v Kč) 

Položka Náklady  
Sběrný dvůr nebo místo 980 000 
Svoz směsného komunálního odpadu 6 498 000 
Objemný odpad 1 980 000 
Odpadkové koše 292 000 
Černé skládky 1 320 000 
Nebezpečné odpady 105 000 

Celkem 11 175 000 
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Zdroj: Interní materiály MTSB 

     Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného komunálního odpadu 

MTSB (6 864,84 t) a celkových nákladech na tento svoz a likvidaci (11 175 000,- Kč), 

můžeme vypočítat náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny odpadu: 

11 175 000 : 6 864,84 = 1 627,90 Kč/t/rok . 

     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného směsného komunálního odpadu 

MTSB (4 050,32 t) a nákladech na tento svoz a likvidaci (6 498 000,- Kč), můžeme 

vypočítat náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny směsného komunálního odpadu: 

6 498 000 : 4 050,32 = 1 604,30 Kč/t/rok . 

Náklady na separovaný komunální odpad svážený ČSS a.s. 

     V roce 2006 bylo na území města rozmístěno 45 nádob na papír, 52 nádob na PET 

lahve a 42 nádob na barevné sklo o objemu 1 100 litrů. Týdně tak lze vyprodukovat 1 

01 200 litrů komunálního odpadu. Občany města bylo vytříděno 129,59 tun komunálního 

odpadu, z toho 69,34 tun papíru, 22,35 tun PET lahví a 37,9 tun barevného skla. Za svoz a 

likvidaci separovaného komunálního odpadu byla hrazena paušální částka 149 160,- Kč za 

čtvrtletí, tedy za rok 2006 činily náklady 596 640,- Kč bez ohledu na množství svezeného a 

zlikvidovaného odpadu.  

     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného separovaného komunálního odpadu 

(129,59 t) a nákladech na tento svoz (596 640,- Kč), můžeme vypočítat náklady města na 

svoz a likvidaci 1 tuny separovaného odpadu: 

596 640 : 129,59 = 4 604,10 Kč/t/rok . 

Celkové náklady na svoz odpadu 

     Celkové náklady na svoz odpadu na území města Bíliny dostaneme sečtením nákladů 

na odpad svážený Městskými technickými službami a nákladů na svoz separovaného 

komunálního odpadu prostřednictvím Českých sběrných surovin a.s. 

Tab. č. 16 Celkové náklady na svoz odpadu ve městě Bílina v roce 2006 (v Kč) 

Položka Náklady  

Sběrný dvůr nebo místo 980 000 

Směsný komunální odpad 6 498 000 

Objemný odpad 1 980 000 
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Odpadkové koše 292 000 

Černé skládky 1 320 000 

Nebezpečné odpady 105 000 

Separovaný komunální odpad 596 640 

Celkem 11 771 640 
Zdroj: Interní materiály MTSB      

     Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného odpadu na území města 

(6 694,43 t) a celkových nákladech na tento svoz a likvidaci (11 771 640,- Kč), můžeme 

vypočítat celkové náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny odpadu: 

11 771 640 : 6 694,43 = 1 758,40 Kč/t/rok.  

    Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 

1 obyvatele. Při nákladech 11 771 640,- Kč a přibližném počtu 17 000 obyvatel nám 

vychází náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

11 771 640 : 17 000 = 692,40 Kč/1 obyvatele/rok. 

Příjmy města v odpadovém hospodářství 

     Náklady vynaložené v roce 2006 na svoz a likvidaci odpadů město částečně pokrylo 

příjmy z prodeje druhotných surovin ve výši 63 000,- Kč, odměnou za zpětný odběr obalů 

od společnosti EKO-KOM  a ČSS ve výši 213 000,- Kč a místním poplatkem za sytém 

nakládání s komunálním odpadem vybíraným od občanů města v celkové výši 6 250 000,- 

Kč. Ten byl pro rok 2006 stejný jako pro rok 2005, tedy ve výši 470,- Kč na osobu. 

Tab. č. 17 Příjmy města v odpadovém hospodářství v roce 2006 (v Kč) 

Položka Výnosy 

Prodej druhotných surovin 63 000 

Místní poplatek od občanů města 6 650 000 
Odměna za zpětný odběr - EKO-KOM, 
ČSS 213 000 

Celkem 6 926 000 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

5.3.3. Odpadové hospodá řství v roce 2007 

     V roce 2007 bylo na území města vyprodukováno celkem 7 471,66 tun odpadu, z toho 

4 367,74 tun směsného komunálního odpadu a 145,92 tun separovaného komunálního 
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odpadu. Podrobný přehled o produkci odpadů na území města na rok 2007 je uveden 

v Příloze č. 8. 

Provozní náklady na odpad svážený MTSB 

     V roce 2007 bylo na území města rozmístěno 581 ks kontejnerů o objemu 1 100 litrů, 

z toho 300 ks s frekvencí svozu 2x týdně),  1 395 ks nádob o objemu 110 litrů, , a 60 ks 

nádob o objemu 240 litrů. Při celkovém počtu 2 036 ks nádob je možné naráz 

vyprodukovat 1 136 950 litrů odpadu (viz. tabulka č. 18) 

Tab. č. 18 Počet svážených nádob v roce 2007 

Druh nádoby Počet nádob 
Objem nádob    

(v l) 

Kontejner 1 100 l 581 969 100 

Nádoba 110 l 1 395 153 450 

Nádoba 240 l 60 14 400 

Celkem 2 036 1 136 950 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     V roce 2007 činily provozní náklady na svoz a likvidaci odpadu 13 979 000,- Kč. 

Náklady na sběrný dvůr činily 1 640 000,- Kč, na svoz směsného KO 8 628 500,- Kč, na 

svoz objemného dopadu 1 632 500,- Kč, na svoz odpadkových košů 298 500,- Kč, na 

likvidaci černých skládek 1 663 000,- Kč, na nebezpečné odpady 116 500,- Kč.  

Tab. č. 19 Vyčíslení nákladů na svoz a likvidaci odpadů MTSB  za rok 2007 (v Kč) 

Položka Náklady  
Sběrný dvůr nebo místo 1 640 000 
Svoz směsného komunálního odpadu 8 628 500 
Objemný odpad 1 632 500 
Odpadkové koše 298 500 
Černé skládky 1 663 000 
Nebezpečné odpady 116 500 

Celkem 13 979 000 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

    Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného odpadu MTSB (7 325,74) a 

celkových nákladech na tento svoz a likvidaci (13 979 000,- Kč), můžeme vypočítat 

celkové náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny odpadu:  

13 979 000 : 7 325,74 = 1 908,20 Kč/t/rok. 
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     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného směsného komunálního dopadu 

MTSB (4 367,74 t) a nákladech na tento svoz a likvidaci (8 628 500,- Kč), můžeme 

vypočítat náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny směného komunálního odpadu: 

8 628 500 : 4 367,74 = 1 975,50 Kč/t/rok.  

Náklady na separovaný komunální odpad svážený ČSS a.s. 

     V roce 2007 bylo na území města rozmístěno 53 nádob na papír, 44 nádob na PET 

lahve a 42 nádob na barevné sklo. Občany města bylo vytříděno 145,92 tun komunálního 

odpadu, z toho 78,38 tun papíru, 28,15 tun PET lahví a 39,39 tun barevného skla. Za svoz 

a likvidaci separovaného komunálního odpadu byla hrazena paušální částka 178 375,- Kč 

za čtvrtletí, tedy za rok 2007 činily náklady 713 500,- Kč bez ohledu na množství 

svezeného a zlikvidovaného odpadu. V roce 2007 město investovalo do odpadového 

hospodářství v obci nákupem nádob na tříděný sběr v hodnotě 32 113,- Kč. Celkové 

náklady na svoz a likvidaci separovaného komunálního odpadu činily 745 613,- Kč. 

Tab. č. 20 Vyčíslení nákladů na svoz a likvidaci separovaného KO za rok 2007 (v Kč) 

Položka Náklady 
Úhrada ČSS a.s.  713 500 
Investice - nákup nádob 32 113 

Celkem 745 613 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     Při znalosti množství svezeného a zlikvidovaného separovaného komunálního odpadu 

(145,92 t) a nákladech na tento svoz a likvidaci (745 613,- Kč), můžeme vypočítat 

náklady msta na svoz a likvidaci 1 tuny separovaného komunálního odpadu: 

745 613 : 145,92 = 5 109,73 Kč/t/rok. 

Celkové náklady na svoz odpadu 

     Celkové náklady na svoz a likvidaci odpadu na území města Bíliny dostaneme sečtením 

nákladů na odpad svážený Městskými technickými službami Bílina a náklady na svoz 

separovaného komunálního odpadu prostřednictvím Českých sběrných surovin a.s. 

Tab. č. 21 Celkové náklady na svoz odpadu ve městě Bílina v roce 2007 (v Kč) 

Položka Náklady  

Sběrný dvůr nebo místo 1 640 000 

Směsný komunální odpad 8 628 500 

Objemný odpad 1 632 500 
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Odpadkové koše 298 500 

Černé skládky 1 663 000 

Nebezpečné odpady 116 500 

Separovaný komunální odpad 745 613 

Celkem 14 724 613 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

     Při znalosti celkového množství svezeného a zlikvidovaného odpadu na území města 

Bíliny (7 471,66 t) a celkových nákladech na tento svoz a likvidaci (14 724 613), můžeme 

vypočítat celkové náklady města na svoz a likvidaci 1 tuny odpadu: 

14 724 613 : 7 471,66 = 1 970,70 Kč/t/rok. 

     Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 1 

obyvatele. Při nákladech 14 724 613,- Kč a přibližném počtu 17 000 obyvatel nám vychází 

náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

14 724 613 : 17 000 = 866,20 Kč/1 obyvatele/rok. 

Příjmy města v odpadovém hospodářství 

     Náklady vynaložené v roce 2007 na svoz a likvidací odpadů město částečně pokrylo 

příjmy z prodeje druhotných surovin ve výši 109 000,- Kč, odměnou za zpětný odběr ve 

výši 302 000,- Kč a místním poplatkem za systém nakládání s komunálním odpadem 

vybíraným od občanů města v celkové výši 6 607 000,- Kč. Poplatek byl ve stejné výši 

jako předchozí roky, tedy 407,- Kč na osobu. 

Tab. č. 22 Příjmy města v odpadovém hospodářství v roce 2007 (v Kč) 

Položka Výnosy 

Prodej druhotných surovin 109 000 

Místní poplatek od občanů města 6 607 000 
Odměna za zpětný odběr - EKO-KOM, 
ČSS 302 000 

Celkem 7 018 000 
Zdroj: Interní materiály MTSB 

5.4. Shrnutí 

     Z vyčíslení nákladů na odpadové hospodářství města za roky 2005, 2006 a 2007 je 

vidět, že náklady za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů se stále zvyšují. V roce 2006 se náklady na odpadové 

hospodářství zvýšily oproti roku 2005 o 11 %, ačkoliv množství vyprodukovaného odpadu 
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na území obce kleslo přibližně o 10 %. V roce 2007 se náklady na odpadové hospodářství 

obce zvýšily oproti roku 2006 o 25 % a množství vyprodukovaného odpadu se zvýšilo o 

necelých 7 % (graf č. 4). Důvodem rostoucích nákladů na provoz systému nakládání s 

odpadem jsou především rostoucí ceny energií, pohonných hmot a také zvyšování poplatku 

za ukládání odpadu na skládky. 
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 Zdroj: Interní materiály MTSB 

Graf č. 4 Vývoj nákladů, příjmů a množství odpadů v letech 2005 – 2007 

 

     Spolu se zvyšujícími se náklady na odpadové hospodářství, se městu zvyšují i příjmy 

z této činnosti, zejména stále se zvyšující odměnou za zpětný odběr výrobků a prodejem 

druhotných surovin. Místní poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem vybíraný 

od občanů města se ve sledovaných letech pohyboval ve stejné výši  a to ve výši 470,- Kč 

za osobu/rok, proto i příjem obce z poplatků se pohyboval zhruba ve stejné výši. 

     V grafu č. 5 je znázorněn vývoj v oblasti separovaného komunálního odpadu. Z grafu 

vyplývá, že množství separovaného komunálního odpadu se každým rokem zvyšuje – 

v roce 2005 se vytřídilo 91,38 tun, v roce 2006 129,59 tun a v roce 2007 145,92 tun 

odpadu. V roce 2006 se oproti předchozímu roku vytřídilo o 38,21 tun více, tj. o téměř 42 

%. V roce 2007 nebyl nárůst tak vysoký – oproti roku 2006 se vytřídilo o 16,33 tun více, tj. 

o 12,6 %. První místo co do množství jednotlivých vytříděných složek zaujímá ve všech 
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sledovaných letech papír, v roce 2005 jeho podíl na celkovém množství vytříděného 

komunálního odpadu činil 48,5 %, v roce 2006 se jeho podíl zvýšil na 53,5 % a v roce 

2007 na 53,7 %. V roce 2005 se PET lahve podílely na celkovém množství separovaného 

komunálního odpadu 27 % a sklo 24,5 %. Podíl PET lahví a skla se v následujících dvou 

letech obrátil – v roce 2006 se sklo podílelo na celkovém množství 29,25 % a PET lahve 

17,25 %., v roce 2007 se podíl vytříděného skla snížil na 27 % a podíl PET lahví zvýšil na 

19,3 % k celkovému množství separovaného komunálního odpadu. 
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Zdroj: Interní materiály MTSB 

Graf č. 5 Vývoj separované komunálního odpadu v letech 2005 – 2007(množství - t, 
náklady – tis. Kč, odměna za zpětný odběr - v tis. Kč) 

 

          S množstvím vytříděného odpadu také souvisí odměna za zpětný odběr obalů od 

společnosti EKO-KOM, čím více se v obci odpadu vytřídí, tím větší odměnu obec dostane. 

Od roku 2006 vyplácí městu odměnu i společnost České sběrné suroviny a.s. Náklady obce 

na svoz separovaného komunálního odpadu se každým rokem zvyšují, v roce 2006 zvýšila 

společnost ČSS a.s. cenu oproti roku 2005 o téměř 20 %, ale vlivem investic obce na 

nákup nádob na separovaný odpad v roce 2005 vzrostly celkové náklady města v roce 2006 

oproti roku 2005 o 3,7 %. V roce 2007 došlo opět k navýšení ceny za svoz a likvidaci 
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společností ČSS a.s., a to o 19,5 % oproti roku 2006. Vlivem investic obce na nákup nádob 

v roce 2007 tak náklady města na tento svoz vzrostly oproti roku 2006 o téměř 25 %. 

     Svoz separovaného komunálního odpadu je oproti svozu ostatních složek odpadu 

výrazně dražší, což ukazuje porovnání nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny  separovaného, 

směsného a celkového odpadu (graf č. 6). Tento rozdíl v nákladech je způsoben zejména 

odlišným způsobem využití a odstranění jednotlivých složek odpadu. Zatímco směsný 

komunální odpad končí ve většině případů na skládkách, což je v současné době 

nejlevnější způsob odstranění odpadů, vytříděné složky se dále zpracovávají a využívají.  

V roce 2006 byly náklady na svoz 1 tuny separovaného KO ze sledovaných let nejnižší, 

což bylo způsobeno tím, že v tomto roce MTSB neinvestovaly do nákupu nových nádob 

jako v ostatních letech. V roce 2007 náklady na 1 tunu separovaného KO vzrostly oproti 

roku 2006, ale nedosáhly výše nákladů na 1 tunu v roce 2005. Ačkoliv celkové náklady na 

svoz separovaného KO mají vzrůstající tendenci, naopak náklady na svoz 1 tuny tříděného 

KO mají klesající tendenci, což je způsobeno zvyšujícím se množstvím vytříděného 

komunálního odpadu. 
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Graf č. 6 Náklady na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního  odpadu v letech 2005 – 2007   
(v Kč) 
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5.5.  Srovnatelný subjekt – m ěsto Teplice 

    Jako srovnatelný subjekt jsem si vybrala město Teplice, které je od města Bílina 

vzdáleno přibližně 15 km. Město Teplice, stejně jako město Bílina, leží v Mostecké pánvi 

na rozloze 2 377 ha a s přibližným počtem 51 000 obyvatel. Teplice patří dlouhodobě mezi 

významná průmyslová a zpracovatelská centra v České republice, zejména v oblasti 

keramického a sklářského průmyslu. 

5.5.1. Oprávn ěná osoba 

     Do roku 1995 byl svoz a likvidace odpadu na území města Teplice zajištěn 

Technickými službami Teplice. Poté se této činnosti ujaly Krušnohorské komunální služby 

a.s., které k 1. 1. 2005 převzala jako nástupnická společnost na základě fúze sloučením 

jmění společnost Marius Pedersen a.s., působící na území města i v současné době. [12] 

     Společnost Marius Pedersen a.s. byla založena v Dánsku v roce 1925 jako společnost 

pro výstavbu silnic. Problematikou spojenou s likvidací a využitím odpadů se zabývá od 

začátku 70. let 20. století. Na český trh vstoupila společnost počátkem 90. let 20. století.  

     Do náplně její činnosti patří všechny systémy nakládání s odpadem, zejména: 

• výstavba a provozování zabezpečených a řízených skládek, včetně skládek 

s využitím bioplynu, 

• sběr, svoz a doprava průmyslových i domovních odpadů, 

• různé systémy separovaného sběru domovního odpadu včetně separovaného sběru 

nebezpečného odpadu z domácností, wet/dry systému, 

• provozování skartačních systémů sběru, svozu a likvidace pro důvěrné dokumenty, 

• výstavba a provozování zařízení pro kompostování „zelené frakce“ odpadu, 

• výkup, třídění a zpracování druhotných surovin, 

• recyklace a znovuvyužití odpadů, včetně výstavby a provozování recyklačních 

závodů, 

• systémy sběru, svozu a termické likvidace pro nemocniční odpad a další druhy 

nebezpečných odpadů, 

• sanace starých ekologických zátěží, 
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• propracovaný počítačový systém evidence a sledování všech systémů nakládání 

s odpadem, jehož výstupy jsou cenným zdrojem informací nejen pro zákazníka, ale 

i pro firmu a především pro orgány státní správy a místních samospráv 

zabývajících se odpady, 

• poradenská a konzultační činnost pro zákazníky, inženýrská a přípravná činnost 

spojená s přípravou a výstavbou těchto zařízení a systémů. [13] 

     Společnost má na území města Teplic svojí provozovnu, 3 sběrné dvory – Sběrný dvůr 

I. v Teplicích, Sběrný dvůr II. v Krupce a Sběrný dvůr III. v Dubí a dále provozuje skládku 

odpadu v obci Modlany.  

5.5.2. Finanční analýza odpadového hospodá řství m ěsta v letech    

2005 - 2007 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2005 

      V roce 2005 bylo na území města Teplic vyprodukováno 16 714,14 tun komunálního 

odpadu, z toho 10 722,26 tun směsného komunálního odpadu (z nádob a velkokapacitních 

kontejnerů), 2 261,01 tun objemného odpadu, 362,94 tun separovaného komunálního 

odpadu a 3 367,92 tun odpadů z komunálních služeb (biologicky rozložitelný odpad, odpad 

z odpadkových košů, uliční smetky). 

     Na území města bylo rozmístěno celkem 5 196 nádob na odpad, z toho 4 742 nádob na 

směsný komunální odpad o objemech 110 – 1 100 litrů, 450 nádob na separovaný 

komunální odpad o objemu 1 100 l, 3 velkokapacitní kontejnery o objemu 12 000 litrů a 1 

velkokapacitní kontejner o objemu 9 000 litrů. Počet jednotlivých druhů nádob a frekvence 

svozu je uvedena v tabulce č. 23. 

Tab. č. 23 Svážené nádoby v roce 2005 

Druh nádoby Počet nádob Frekvence svozu 
Objem nádob    

(v l/týden) 

110 l 20 1x týdně 2 200

120 l 2 1x 2 týdny 120

120 l 2 300 1x týdně 276 000

240 l 1 281 1x týdně 307 440

240 l 1 2x týdně 480

340 l 5 1x týdně 1 700

660 l 26 1x týdně 17 160
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660 l 3 2x týdně 3 960

770 l 62 1x týdně 47 740

770 l 4 2x týdně 6 160

1 100 l 13 1x 2 týdny 7 150

1 100 l 307 1x týdně 337 700

1 100 l 635 2x týdně 1 397 000

1 100 l 83 3x týdně 273 900

1 100 l 450 1x týdně 495 000

12 000 l 2 3x týdně 72 000

12 000 l 1 1x týdně 12 000

9 000 l 1 2x týdně 18 000

Celkem 5196   3 275 710
Zdroj: Interní materiály města Teplice 

     Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2005 činily 29 930 000,- Kč. 

Při roční produkci 16 714,14 tun komunálního odpadu můžeme spočítat náklady na 1 

tunu komunálního odpadu: 

29 930 000 : 16 714,14 = 1 790,70 Kč/t/rok. 

     Náklady na svoz tříděného komunálního odpadu činily v roce 2005 1 370 000,- Kč. Při 

vytříděném množství 362,94 tun nám vychází náklady na 1 tunu separovaného 

komunálního odpadu ve výši: 

1 370 000 : 362,94 = 3 774,70 Kč/t/rok.  

     Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 1 

obyvatele. Při nákladech 29 930 000,- Kč a přibližném počtu 51 000 obyvatel nám vychází 

náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

29 930 000 : 51 000  = 586,90 Kč/1 obyvatele/rok. 

Náklady na odpadové hospodářství v roce 2006 

     V roce 2006 bylo na území města vyprodukováno 16 404,14 tun komunálního odpadu, 

z toho 10 570,5 tun směsného komunálního odpadu (z nádob a velkokapacitních 

kontejnerů), 2 772,94 tun objemného odpadu, 548,33 tun separovaného komunálního 

odpadu a 2 512,34 tun odpadu z komunálních služeb (biologicky rozložitelný odpad, 

odpadkové koše, uliční smetky). 

     Na území města bylo rozmístěno celkem 5 311 nádob na odpad, z toho 4 824 nádob na 

směsný komunální odpad o objemu 110 – 1 100 litrů, 483 nádob na separovaný komunální 

odpad o objemu 1 100 l, 3 velkokapacitní kontejnery o objemu 12 000 litrů a 
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1 velkokapacitní kontejner o objemu 9 000 litrů. Počet jednotlivých druhů nádob a 

frekvence svozu je uvedena v tabulce č. 24. 

Tab. č. 24 Svážené nádoby v roce 2006 

Druh nádoby Počet nádob Frekvence svozu 
Objem nádob    

(v l/týden) 

110 l 22 1x týdně 2 420

120 l 2 1x 2 týdny 120

120 l 2 362 1x týdně 283 440

240 l 1 281 1x týdně 307 440

240 l 1 2x týdně 480

340 l 6 1x týdně 2 040

660 l 28 1x týdně 18 480

660 l 4 2x týdně 5 280

770 l 61 1x týdně 46 970

770 l 4 2x týdně 6 160

1 100 l 14 1x 2 týdny 7 700

1 100 l 312 1x týdně 343 200

1 100 l 642 2x týdně 1 412 400

1 100 l 85 3x týdně 280 500

1 100 l 483 1x týdně 531 300

12 000 l 2 3x týdně 72 000

12 000 l 1 1x týdně 12 000

9 000 l 1 2x týdně 18 000

Celkem 5311   3 349 930
Zdroj: Interní materiály města Teplice 

          Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2006 činily 30 628 000,- Kč. 

Při roční produkci 16 404,14 tun komunálního odpadu můžeme spočítat náklady na 

1 tunu komunálního odpadu: 

30 628 000 : 16 404,14 = 1 867,10 Kč/t/rok.  

     Náklady na svoz tříděného komunálního odpadu činily v roce 2006 2 150 000,- Kč. Při 

vytříděném množství 362,94 tun nám vychází náklady na 1 tunu separovaného 

komunálního odpadu ve výši: 

2 150 000 : 548,33 = 3 920,90 Kč/t/rok.  

     Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 1 

obyvatele. Při nákladech 30 628 000,- Kč a přibližném počtu 51 000 obyvatel nám vychází 

náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

30 628 000 : 51 000  = 600,50 Kč/1 obyvatele/rok. 
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Náklady na odpadové hospodářství v roce 2007 

     V roce 2007 bylo na území města vyprodukováno 18 743,45 tun komunálního odpadu, 

z toho 10 891,92 tun směsného komunálního odpadu (z nádob a velkokapacitních 

kontejnerů), 3 200,91 tun objemného odpadu, 645,04 tun separovaného komunálního 

odpadu a 4 035,58 tun odpadu z komunálních služeb (biologicky rozložitelný odpad, 

odpadkové koše, uliční smetky). 

     Na území města bylo rozmístěno celkem 5 311 nádob na odpad, z toho 4 824 nádob na 

směsný komunální odpad o objemu 110 – 1 100 litrů, 483 nádob na separovaný komunální 

odpad o objemu 1 100 l, 3 velkokapacitní kontejnery o objemu 12 000 litrů a 

1 velkokapacitní kontejner o objemu 9 000 litrů. Počet jednotlivých druhů nádob a 

frekvence svozu je uvedena v tabulce č. 25. 

Tab. č. 25 Svážené nádoby v roce 2007 

Druh nádoby Počet nádob Frekvence svozu 
Objem nádob    

(v l/týden) 

110 l 24 1x týdně 2 640 
120 l 3 1x 2 týdny 180 
120 l 2 371 1x týdně 284 520 
240 l 1 285 1x týdně 308 400 
240 l 1 2x týdně 480 
340 l 7 1x týdně 2 380 
660 l 31 1x týdně 20 460 
660 l 5 2x týdně 6 600 
770 l 59 1x týdně 45 430 
770 l 5 2x týdně 7 700 

1 100 l 15 1x 2 týdny 8 250 
1 100 l 319 1x týdně 350 900 
1 100 l 652 2x týdně 1 434 400 
1 100 l 89 3x týdně 293 700 
1 100 l 495 1x týdně 544 500 
12 000 l 2 3x týdně 72 000 
12 000 l 1 1x týdně 12 000 

9 000 l 1 2x týdně 18 000 

Celkem 5365   3 412 540 
Zdroj: Interní materiály města Teplice 

          Celkové náklady na odpadové hospodářství obce v roce 2007 činily 33 151 000,- Kč. 

Při roční produkci 18 743,45 tun komunálního odpadu můžeme spočítat náklady na 

1 tunu komunálního odpadu: 

33 151 000 : 18 743,45 = 1 768,70 Kč/t/rok. 
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     Náklady na svoz tříděného komunálního odpadu činily v roce 2007 2 730 000,- Kč. Při 

vytříděném množství 645,04 tun nám vychází náklady na 1 tunu separovaného 

komunálního odpadu ve výši: 

2 730 000 : 645,04 = 4 232,30 Kč/t/rok.  

     Dále je možné spočítat náklady vynaložené na odpadové hospodářství města na 

1 obyvatele. Při nákladech 33 151 000,- Kč a přibližném počtu 51 000 obyvatel nám 

vychází náklady na 1 obyvatele města ve výši:  

33 151 000 : 51 000  = 650,- Kč/1 obyvatele/rok. 

Příjmy z odpadového hospodářství obce v letech 2005 až 2007 

    Vzhledem ke skutečnosti, že město ve sledovaných letech nevybíralo od občanů 

poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem a nebylo zapojeno do systému EKO-

KOM a.s., neplynuly do jeho rozpočtu žádné příjmy z této činnosti. 

5.5.3. Shrnutí 

     Ze sledovaných údajů a z grafu č.7 lze vyčíst, že produkce komunálních odpadů na 

území města Teplice má spíše zvyšující se tendenci. V roce 2005 bylo na území města 

vyprodukováno 16 714,14 tun komunálního odpadu. Nejvyšší měrou se na tom podílela 

produkce směsného komunálního odpadu, a to 64,2 %. Druhý největší podíl zaujímají 

odpady z komunálních služeb, a to 20,2 %.  V roce 2006 se produkce komunálních odpadů 

mírně snížila, a to o 310 tun, což představuje pokles o necelá 2 %. Oproti předchozímu 

roku klesla produkce směsného komunálního odpadu a množství odpadů z komunálních 

služeb. V roce 2007 se produkce zvýšila na 18 743,45 tun, a to o 2 339,31 tun, což oproti 

roku 2006 představuje nárůst o 14,3 %.   

     Množství vytříděného komunálního odpadu se ve sledovaných letech zvyšovalo. V roce 

2006 bylo oproti předchozímu roku vytříděno o 185,39 tun komunálního odpadu více, což 

přestavuje nárůst o téměř 51 %. V roce 2007 se oproti roku 2006 vytřídilo o 96,71 tun 

komunálního odpadu víc, což představuje nárůst o téměř 18 %. Oproti roku 2005 se tak 

množství vytříděného komunálního odpadu zvýšilo téměř 77 %.  
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 Zdroj: Interní materiály města Teplice 

Graf č. 7 Vývoj odpadového hospodářství v letech 2005 – 2007 (náklady OH – v tis. Kč, 
produkce KO – v t) 

 
     V roce 2005 vynaložilo město na svoz a likvidaci komunálního odpadu celkem 

29 930 000,- Kč. V roce 2006 se zvýšily náklady oproti předchozímu roku o pouhých 

698 000,- Kč. Do roku 2007 zaznamenaly náklady zvýšení o 2 523 000,- Kč. 

     Graf č. 8 znázorňuje náklady na 1 tunu komunálního odpadu a náklady na 1 tunu 

separovaného komunálního odpadu. Z grafu je patrné, že náklady na svoz 1 tuny 

separovaného KO značně převyšují náklady na svoz 1 tuny komunálního odpadu. Náklady 

na svoz 1 tuny KO v roce 2007 zaznamenaly snížení, zatímco náklady na svoz 1 tuny 

separovaného KO měly stále vzrůstající tendenci.  
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 Zdroj: Interní materiály města Teplice 

Graf č. 8 Náklady na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního odpadu v letech 2005 – 2007    

(v Kč) 

 

      Důvody takto rozdílných nákladů na jednotlivé složky komunálního odpadu bych 

uvedla stejné jako v případě města Bíliny, a to levnější způsob odstraňování směsného KO 

(skládkování), zatímco vytříděné složky komunálního odpadu putují k dalšímu zpracování.  

5.6. Komparace sledovaných subjekt ů 

     Jako subjekt pro porovnání jsem si vybrala město Teplice, a to z důvodu vzdálenosti od 

města Bíliny, tj. přibližně 12 km. Na území města Teplice sídlí firma zabývající se svozem 

a likvidací všech druhů odpadu. Firma zajišťuje svoz odpadu nejen na území města Teplic, 

ale i v jeho blízkém okolí a také v blízkém okolí města Bíliny, např. v obcích Hostomice, 

Hrobnice, Ledvice, Měrunice a Světec.  

     Jako kritéria pro porovnání jsem si zvolila výpočet nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny 

komunálního odpadu, náklady na svoz a likvidaci 1 tuny separovaného komunálního 

odpadu a vzhledem k rozdílné velikosti územních jednotek, respektive počtu obyvatel, 

náklady vynaložené na odpadové hospodářství města přepočítané na 1 obyvatele. 

     Údaje za jednotlivé subjekty a roky jsou shrnuty v tabulce č. 26. 
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Tab. č. 26 Shrnutí přepočtených nákladů na jednotku( v Kč/t, Kč/1 obyvatele ) 

   Bílina Teplice 
2005     

Náklady na 1 tunu KO 1372,10 1790,90 
Náklady na 1 tunu separovaného 

KO 6298,20 3774,70 
náklady na 1 obyvatele 622,50 586,90 

2006     
Náklady na 1 tunu KO 1758,40 1867,10 
Náklady na 1 tunu separovaného 

KO 4604,10 3920,90 
náklady na 1 obyvatele 692,40 600,50 

2007     
Náklady na 1 tunu KO 1970,70 1768,70 
Náklady na 1 tunu separovaného 

KO 5109,70 4232,30 
náklady na 1 obyvatele 866,20 650,00 

 

     Z uvedené tabulky je patrný vývoj nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního 

odpadu, 1 tuny separovaného komunálního odpadu a náklady na 1 obyvatele. V případě 

separovaného komunálního odpadu jsou náklady, jak již bylo uvedeno, podstatně vyšší, 

než náklady na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního odpadu. V roce 2005 město Bílina 

vynaložilo na 1 tunu separovaného komunálního odpadu o 2 523,50 Kč více než město 

Teplice. Tento rozdíl, vlivem zvyšujícího se množství vytříděného komunálního odpadu 

v Bílině, se podařilo v roce 2006 snížit na 683,- Kč a v roce 2007 o 877,4 Kč.  

     Zatímco v oblasti tříděného komunálního odpadu mělo město Bílina ve všech 3 letech 

sledovaného období vyšší náklady na svoz a likvidací 1 tuny, v oblasti nákladů na svoz a 

likvidaci 1 tuny veškerého komunálního odpadu tento vývoj nebyl tak jednoznačný. V roce 

2005 mělo měst Bílina tyto náklady o 418,80 Kč nižší než město Teplice, ovšem do konce 

sledovaného období se tento poměr obrátil a v roce 2007 už město Bílina vydalo o 200,- 

Kč na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního odpadu více než město Teplice. Náklady města 

Bíliny zaznamenaly ve sledovaném období výraznější změny než náklady města Teplice. 

Grafické znázornění těchto změn je uvedeno v grafu č. 9, ze kterého je na první pohled 

zřejmé, že náklady města Teplice byly ve sledovaném období spíše konstantní (v roce 2006 

mírné zvýšení, v roce 2007 mírný pokles), zatímco náklady města Bíliny po celou dobu 

sledovaného období zaznamenaly výrazný vzestup. 
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Graf č. 9 Porovnání nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního odpadu u sledovaných 
subjektů v letech  2005 – 2007 (v Kč) 

     Vzhledem, k tomu, že se nejedná o shodné územní jednotky co do jejich velkosti a 

počtu obyvatel, byl proveden i přepočet nákladů na 1 obyvatele. Ve všech sledovaných 

letech mělo město Bílina vyšší náklady na 1 obyvatele. Zatímco v roce 2005 nebyl tento 

rozdíl nijak výrazný (o 35,- Kč na 1 obyvatele), do roku 2007 se tento rozdíl výšil o 216,20 

Kč na 1 obyvatele za rok.  

     Z uvedeného přepočtu na 1 obyvatele je patrné, že místní poplatek vybíraný městem 

Bílina na systém nakládání s komunálním odpadem tak nepokryje skutečné náklady 

vynaložené městem na 1 obyvatele a tento záporný rozdíl se dokonce postupem let 

zvyšuje. Město Teplice od obyvatel města nevybírá poplatek za systém nakládání 

s komunálním odpadem. 

     Pro rok 2009 město zvýšilo tento poplatek na 500,- Kč, ale vzhledem k tomu, že je jeho 

maximální výše stanovena zákonem právě na 500,- Kč [17], není již v silách obce ovlivnit 

rozdíl mezi náklady na 1 obyvatele a místním poplatkem. 
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Graf č. 10 Porovnání nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny na 1 obyvatele s místním 
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6. NÁVRHY A DOPORUČENÍ 

   Vzhledem ke skutečnosti, že Městské technické služby Bílina jsou příspěvkovou 

organizací zřízenou městem Bílina, je zde velký předpoklad, že město jako zřizovatel, 

respektive jeho Finanční odbor, jistě dohlíží na nakládání s finančními prostředky 

přidělenými městem organizaci ať už se jedná o činnost zaměřenou na zajištění svozu a 

likvidaci komunálního odpadu, ale i o ostatní činnosti organizace.   

     Ale i tak by se dala najít oblast, kde by se daly snížit náklady a uspořit tak finanční 

prostředky města. Z provedené finanční analýzy odpadového hospodářství za roky 2005 až 

2007 a zejména v porovnání s finanční analýzou odpadového hospodářství města Teplic za 

stejné období, se mi nejvhodnější oblastí pro snížení nákladů jeví „svoz a likvidace 

separovaného komunálního odpadu“. Tuto činnost zajišťovala ve sledovaném období a 

do dnešního dne stále zajišťuje společnost České sběrné suroviny a.s. se sídlem 

v Kralupech nad Vltavou. Jak již bylo v předchozí kapitole uvedeno, tato společnost je od 

města vzdálena přibližně 70 km. Vzhledem k tomu, že tato společnost ujede při jednom 

svozu celkem 140 km, při frekvenci svozu 1x týdně je tak ročně najeto 7 280 km. Pokud 

by na tuto činnost byla najata společnost z bližšího okolí města, jistě by došlo k výraznému 

snížení počtu najetých kilometrů, a tím pádem vzhledem k vysokým cenám pohonných 

hmot ke snížení nákladů na tyto cesty. Nemusí se samozřejmě jednat jen o uváděnou 

společnost se sídlem v Teplicích, ale i z dalších měst Ústeckého kraje, např. Ústí nad 

Labem je od Bíliny vzdáleno přibližně 30 km – při zachování stejné frekvence svozu by se 

tak najelo 3 120 km, což by bylo o více jak 50 % méně najetých kilometrů než u 

společnosti z Kralup nad Vltavou. U firmy z Mostu či již zmíněných Teplic by tato úspora 

mohla být ještě větší. Při přibližné vzdálenosti těchto měst 12 km, by se tak najelo 1 248 

km, což představuje 5x méně najetých kilometrů oproti současné situaci. Stávající způsob 

svozu tříděného komunálního odpadu tak považuji za nehospodárný. 

     Městské technické služby Bílina by jistě svoz a likvidaci separovaného odpadu mohly 

zajišťovat svými silami a také o tom v současné době uvažují. Vozový park umožňuje svoz 

odděleně sbíraných složek komunálního odpadu, či-li v tomto směru by se 

nepředpokládaly větší investice, stejně tak investice do nádob na tříděný komunální odpad. 

Problémem by mohl být nedostatek prostor k případné potřebě dočasného skladování 

odděleně sebraných složek, což by si jistě vyžádalo vyšší investice. Dalším problém by 
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v tomto směru mohl představovat odbyt jednotlivě vytříděných složek komunálního 

odpadu. V době světové hospodářské krize nastala situace, kdy zpracovatelé těchto složek 

o ně jeví minimální nebo žádný zájem. Druhotné suroviny jsou v lepším případě 

vykupovány pod cenou, v tom horším případě dochází na trhu k situaci, kdy odběratelé 

chtějí za odběr druhotných surovin zaplatit. Za této situace je nutné posoudit, zda by si 

tímto krokem spíše neuškodily a jestli není výhodnější alespoň po dobu trvání současné 

situace na trhu s druhotnými surovinami přenechat „starosti“ s odbytem na dodavatelské 

firmě. 

     Porovnáním nákladů na svoz a likvidaci 1 tuny komunálního odpadu u sledovaných 

subjektů (graf č. 9) dojdeme ke skutečnosti, že zatímco ve městě Teplice byly tyto náklady 

po celou dobu sledovaného období téměř konstantní, ve městě Bílina zaznamenaly tyto 

náklady značný nárůst. Pokud by se jejich výše i v dalších letech měla ubírat stejným 

směrem, mělo by město začít hledat způsoby, jak tento růst minimalizovat. Vzhledem 

k tomu, že dle informací z Městského úřadu Bílina město nemá v současné době žádné 

konkrétní nabídky od případných poskytovatelů služeb v oblasti nakládání s komunálním 

odpadem, prvním krokem města směřujícím k minimalizaci růstu nákladů by tak mohlo 

být oslovení případných dodavatelských subjektů s požadavkem na zpracování nabídek 

v oblasti svozu a likvidace komunálního odpadu..  
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7. ZÁVĚR 
 

     V souladu s názvem této diplomové práce „Ekonomická analýza svozu odpadu (město 

Bílina)“ a jejím zadáním „Proveďte ekonomickou analýzu svozu odpadu ve městě Bílina, 

jeho dopad na rozpočet města a porovnejte, zda je pro město výhodnější stávající způsob 

svozu odpadu prostřednictvím Městských technických služeb Bílina nebo svoz odpadu 

prostřednictvím dodavatelské firmy“, byla provedena finanční analýza odpadového 

hospodářství města Bílina v letech 2005 až 2007. Jako subjekt vhodný pro posouzení 

výhodnosti stávajícího způsobu svozu odpadu jsem si vybrala město Teplice a též provedla 

finanční analýzu odpadového hospodářství v letech 2005 až 2007. Rozdílnost odpadového 

hospodářství těchto sledovaných územních jednotek spočívá právě ve způsobu zajištění 

systému nakládání s komunálním odpadem – město Bílina tento systém zajišťuje 

prostřednictvím příspěvkové organizace Městské technické služby Bílina (v případě 

tříděného komunálního odpadu je toto zajištěno dodavatelskou firmou České sběrné 

suroviny a.s.), zatímco pro město Teplice tuto činnost zajišťuje dodavatelská firma Marius 

Pedersen a.s. 

     Jako kritéria pro porovnání jsem zvolila náklady na svoz 1 tuny tříděného komunálního 

odpadu, náklady na svoz 1 tuny komunálního odpadu a přepočet těchto nákladů na 

1 obyvatele.   

     Přepočtem nákladů na svoz 1 tuny tříděného komunálního odpadu, 1 tuny komunálního 

odpadu a nákladů na 1 obyvatele a následně provedenou komparací bylo zjištěno, že 

provoz systému nakládání s komunálním odpadem byl v přepočtu na zvolená kritéria 

v roce 2007 levnější na území města Teplice (graf č. 9), oproti roku 2005, kdy byly 

náklady na svoz 1 tuny komunálního odpadu nižší na území města Bílina. Rozdíl v 

nákladech je patrný zejména v oblasti svozu tříděného komunálního odpadu (tabulka č. 

26).  

     V 5. kapitole „Návrhy a doporučení“ je s ohledem na výsledky finančních analýz 

srovnávaných subjektů doporučeno oslovení firem zajišťujících svoz a likvidaci 

komunálních odpadů za účelem zpracování nabídek na tento svoz, a zejména je 

doporučena změna dodavatelské firmy zajišťující svoz separovaného komunálního odpadu.  
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     Ovšem s ohledem na současnou hospodářskou krizi, která postupně zasáhla téměř 

všechny oblasti každodenního života, je těžké určit, které kroky a změny by mohly být pro 

město přínosem a které by mu ba naopak mohly uškodit. Proto bude nutné případné změny 

v oblasti nakládání s komunálním odpadem dobře zvážit. 

     Stát se snaží tuto nelehkou situaci zejména obcím usnadnit případnými změnami 

v legislativě. K 1. 4. 2009 byl tak novelizován zákon o dani z přidané hodnoty v oblasti 

dotýkající se odpadového hospodářství. Tato změna se týká zařazení sběru, svozu a 

zpracování komunálního odpadu do snížené sazby daně z přidané hodnoty, čímž by mělo 

dojít ke snížení nákladů na tuto oblast o 10 %. [18]  
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Příloha č. 1 Způsoby využívání odpadů 
 
 
 

Kód Způsob využívání odpadů 

R1 
Využití odpadu způsobem obdobným jako paliva nebo jiným 
způsobem k výrobě energie 

R2 Získání/regenerace rozpouštědel 

R3 
Získání/regenerace organických látek, které se používají jako 
rozpouštědla (včetně kompostování a dalších biologických procesů 

R4 Recyklace/znovuzískání kovů a kovových sloučenin 

R5 Recyklace/znovuzískání ostatních anorganických materiálů 

R6 Regenerace kyselin nebo zásad 

R7 Obnova látek používaných ke snižování znečištění 

R8 Získání složek katalyzátorů 

R9 Rafinace použitých olejů nebo jiný způsob opětného použití olejů 

R10 
Aplikace do půdy, která je přínosem pro zemědělství nebo zlepšuje 
ekologii 

R11 
Využití odpadů, které vznikly aplikací některého z postupů uvedených 
pod označením R1 až R10 

R12 
Předúprava odpadů k aplikaci některého z postupů uvedených pod 
označením R1 až R11 

R13 
Skladování materiálů před aplikací některého z postupů uvedených 
pod označením R1 až R12 (s výjimkou dočasného skladování na místě 
vzniku před sběrem) 

Zdroj: Příloha č. 3 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění p. p. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Příloha č. 2 Způsoby odstraňování odpadů 
 
 

Kód Způsob odstraňování odpadů 
D1 Ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu (např. skládkování apod.) 

D2 
Úprava půdními procesy (např. biologický rozklad kapalných odpadů 
či kalů v půdě apod.) 

D3 
Hlubinná injektáž (např. injektáž čerpatelných kapalných odpadů do 
vrtů, solných komor nebo prostor přírodního původu apod.) 

D4 
Ukládání do povrchových nádrží (např. vypouštění kapalných odpadů 
nebo kalů do prohlubní, vodních nádrží, lagun apod.) 

D5 
Ukládání do speciálně technicky provedených skládek (např. ukládání 
do oddělených, utěsněných, zavřených prostor izolovaných navzájem 
i od okolního prostředí apod.) 

D6 Vypouštění do vodních těles, kromě moří a oceánů 

D7 Vypouštění do moří a oceánů včetně ukládání na mořské dno 

D8 
Biologická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, jejímž 
konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se odstraňují 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D9 

Fyzikálně-chemická úprava jinde v této příloze nespecifikovaná, 
jejímž konečným produktem jsou sloučeniny nebo směsi, které se 
odstraňují některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 
(např. odpařování, sušení, kalcinace) 

D10 Spalování na pevnině 
D11 Spalování na moři 
D12 Konečné či trvalé uložení (např. ukládání v kontejnerech do dolů) 

D13 
Úprava složení nebo smíšení odpadů před jejich odstraněním 
některým z postupů uvedených pod označením D1 až D12 

D14 
Úprava jiných vlastností odpadů (kromě úpravy zahrnuté do D13) 
před jejich odstraněním některým z postupů uvedených pod označení 
D1 až D13 

D15 

Skladování odpadů před jejich odstraněním některým z postupů 
uvedených pod označením D1 až D14 (s výjimkou dočasného 
skladování na místě vzniku odpadu před shromážděním potřebného 
množství 

Zdroj: Příloha č. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění p. p. 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Příloha č. 3 Platná legislativa v oblasti odpadového hospodářství v České republice 
 
 
 

Zákony: 

• zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2002, 

• zákon č. 477/2001 Sb. o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů, s účinností od 1. 1. 2002, 

 

Vyhlášky:  

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 č. 381/2001 Sb., 

kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy 

odpadů a státu pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování 

souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) s účinností od 1. 1. 

2002, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 č. 382/2001 Sb. o 

podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě s účinností od 1. 1. 2002, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 č. 383/2001 Sb. o 

podrobnostech nakládání s odpady s účinnosti od 1. 1. 2002, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 č. 384/2001 Sb. o 

nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, 

monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, 

monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv 

z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) s účinností od     

1. 1. 2002, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 17. října 2001 č. 376/2001 Sb. o 

hodnocení nebezpečných vlastností odpadů s účinností od 1. 1. 2002, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 27. května 2002 č. 237/2002 Sb. o 

podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků s účinností 

od 10. června 2002, 



 

  
 

 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí ze dne 8. prosince 2004 č. 641/2004 Sb. 

o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence 

s účinností od 1. 1. 2005, 

• vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 352/2008 Sb. o podrobnostech 

nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich 

evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování 

autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o 

podrobnostech nakládání s autovraky) s účinností od 1. 11. 2008, 

• vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. března 2002 č. 116/2002 Sb. 

o způsobu označování vratných zálohovaných obalů s účinností od 1. 5. 2002, 

 

Nařízení: 

• nařízení vlády ze dne 20. února 2002 č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše 

zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, 

• nařízení vlády ze dne 4. června 2003 č. 197/2003 Sb. o Plánu odpadového 

hospodářství České republiky s účinností od 1. července 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Příloha č. 4 Mapa systému PRO EUROPE 
 
 
 

 
Zdroj: www.ekokom.cz 

 
 
Členy PRO EUROPE jsou: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, 

Chorvatsko, Irsko, Island, Kanada, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, 

Malta, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, 

Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina, Velká Británie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Příloha č. 5 Organizační schéma Městských technických služeb Bílina 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 6 Produkce odpadů ve městě Bílina v roce 2005 (v t) 
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Množství odvezené na skládky 

Druh odpadu Produkce 
Chotovenka CELIO  Střimice Ekodendra Ostatní 

Směsný komunální odpad 3826,86 0 3826,86 0 0 0 
Objemný odpad 2724,68 1215,9 2,39 1506,39 0 0 
Cihly 443,25 395,3 0 47,95 0 0 
Zemina a kameny 136,6 97,7 0 38,9 0 0 
Popel a struska 81,37 61,6 0 19,77 0 0 
Pneumatiky 3,92 0 0 0 0 3,92 
Beton 32,8 32,8 0 0 0 0 
Sklo 1 1 0 0 0 0 
Plasty 7,7 7,7 0 0 0 0 
Dřevo 51,61 51,5 0 0 0,11 0 
Dehet, výrobky z dehtu 2,16 0 2,16 0 0 0 
Uliční smetky 118,5 118,5 0 0 0 0 
Rostlinný odpad 2,45 1,5 0 0 0,95 0 
Biologicky rozložitelný KO 38,77 0 0 0 38,77 0 
Jiný biologický odpad 0,93 0 0 0 0,93 0 
Odpadkové koše 0,48 0 0 0,48 0 0 
Izolační materiál s obsahem azbestu 1,72 0 1,72 0 0 0 
Sběrný dvůr - zemina a kameny 4 4 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - sklo 19,5 19,5 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - papír 0,84 0 0 0 0 0,84 
Sběrný dvůr - železo 6,11 1,3 0 0 0 4,81 
Sběrný dvůr - pneumatiky 6,26 0 0 0 0 6,26 
Sběrný dvůr - barvy, lepidla 0,88 0 0 0 0 0,88 
Sběrný dvůr - dřevo 12 12 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - plasty 9 9 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - textil 4,72 3,6 0 1,12 0 0 

Sběrný dvůr - směsi nebo frakce betonu, 
cihel, tašek 

64,2 64,2 0 0 0 0 

Sběrný dvůr - asfaltové směsi obsahující 
dehet 9,44 0 9,44 0 0 0 
Sběrný dvůr - televizory 0,93 0 0 0 0 0,93 
Ostatní odpad 8,5 8,5 0 0 0 0 
Tříděný KO - papír 44,23 0 0 0 0 44,23 
Tříděný KO - PET lahve 24,72 0 0 0 0 24,72 

Tříděný KO - barevné sklo 22,43 0 0 0 0 22,43 

Celkové množství odpadu 7712,56 2105,6 3842,57 1614,61 40,76 109,02 
Zdroj: Interní materiály MTSB  
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 7 Produkce odpadů ve městě Bílina v roce 2006 (v t) 



 

  
 

 

 

Množství odvezené na skládky 
Druh odpadu Produkce 

Chotovenka CELIO  Střimice Ekodendra Ostatní 
Směsný komunální odpad 4 050,32 0 3 144,38 0 0 905,94 
Objemný odpad 1 049,27 8,56 1 040,42 0,29 0 0 
Cihly 404,3 368,7 0 35,6 0 0 
Zemina a kameny 161,62 145,7 0 15,92 0 0 
Popel a struska 82,4 82,4 0 0 0 0 
Pneumatiky 3,2 0 0 0 0 3,2 
Písek, jíl 7,9 7,9 0 0 0 0 
Beton 24,96 18,4 0 6,56 0 0 
Sklo 22,4 22,4 0 0 0 0 
Plasty 5,3 5,6 0 0 0 0 
Dřevo 31,1 30 0 0 1,1 0 
Dehet, výrobky z dehtu 2,5 0 2,5 0 0 0 
Uliční smetky 248,1 248,1 0 0 0 0 
Rostlinný odpad 0,98 0 0 0 0,98 0 
Biologicky rozložitelný KO 43,77 0 0 0 43,77 0 
Jiný biologický odpad 521,57 0 1,72 469,04 50,81 0 
Ostatní nekompostovatelný odpad 2,4 2,4 0 0 0 0 
Odpadkové koše 1,26 0 0 1,26 0 0 
Izolační materiál s obsahem azbestu 9,6 0 9,6 0 0 0 
Sběrný dvůr - zemina a kameny 6,98 0 0 6,98 0 0 
Sběrný dvůr - sklo 17,3 17,3 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - papír 1,8 0 0 0 0 1,8 
Sběrný dvůr - želelzo 5,17 0 0 0 0 5,17 
Sběrný dvůr - pneumatiky 5,76 0 0 0 0 5,76 
Sběrný dvůr - barvy, lepidla 3,83 0 3,83 0 0 0 
Sběrný dvůr - dřevo 8,2 8,2 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - plasty 6,3 6,3 0 0 0 0 
Sběrný dvůr - textil 0,72 0 0,72 0 0 0 

Sběrný dvůr - směsi nebo frakce betonu, 
cihel, tašek 

122,25 112,4 0 9,85 0 0 

Sběrný dvůr - asfaltové směsi obsahující 
dehet 11,94 3,12 8,82 0 0 0 
Sběrný dvůr - televizory 0,8 0 0 0 0 0,8 
Ostatní odpad 0,84 0 0,84 0 0 0 
Tříděný KO - papír 69,34 0 0 0 0 69,34 
Tříděný KO - PET lahve 22,35 0 0 0 0 22,35 

Tříděný KO - barevné sklo 37,9 0 0 0 0 37,9 

Celkové množství odpadu 6 994,43 1 087,48 4 212,83 545,5 96,66 1052,26 
Zdroj: Interní materiály MTSB  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

 

Příloha č. 8 Produkce odpadů ve městě Bílina v roce 2007 (v t) 
 

Množství odvezené na skládky 
Druh odpadu Produkce 

Chotovenka CELIO  Střimice Ekodendra Ostatní 

Směsný komunální odpad 4 367,74 0 4 367,74 0 0 0 

Objemný odpad 1 081,01 4,7 1 061,28 15,03 0 0 

Cihly 392,47 376,16 0 16,31 0 0 

Zemina a kameny 146,76 136,8 0 9,96 0 0 

Popel a struska 36,4 36,4 0 0 0 0 

Pneumatiky 2,54 0 1,6 0 0 0,94 

Písek, jíl 0 0 0 0 0 0 

Beton 105,71 100,7 0 5,01 0 0 

Sklo 2,1 2,1 0 0 0 0 

Plasty 0 0 0 0 0 0 

Dřevo 3,38 0 3,38 0 0 0 

Dehet, výrobky z dehtu 0 0 0 0 0 0 

Uliční smetky 65,3 65,3 0 0 0 0 

Rostlinný odpad 2,31 0 0 0 2,31 0 

Biologicky rozložitelný KO 54,59 22,6 0 0 31,99 0 

Jiný biologický odpad 632,83 0 0,28 170,06 462,49 0 

Ostatní nekompostovatelný odpad 0 0 0 0 0 0 

Odpadkové koše 1,78 0 1,78 0 0 0 

Izolační materiál s obsahem azbestu 9,16 0 9,16 0 0 0 

Sběrný dvůr - zemina a kameny 0 0 0 0 0 0 

Sběrný dvůr - sklo 8,4 4,1 4,3 0 0 0 

Sběrný dvůr - papír 6,02 0 0 0 0 6,02 

Sběrný dvůr - želelzo 7,35 0 1,76 0 0 5,59 

Sběrný dvůr - pneumatiky 24,19 0 0 0 0 24,19 

Sběrný dvůr - barvy, lepidla 5,24 0 5,24 0 0 0 

Sběrný dvůr - dřevo 0 0 0 0 0 0 

Sběrný dvůr - plasty 0 0 0 0 0 0 

Sběrný dvůr - textil 0,82 0 0,82 0 0 0 

Sběrný dvůr - směsi nebo frakce betonu, 
cihel, tašek 358,5 349,8 2,4 0 0 0 
Sběrný dvůr - asfaltové směsi obsahující 
dehet 11,7 0 11,7 0 0 0 

Sběrný dvůr - televizory 2,38 0 0 0 0 2,38 

Ostatní odpad 3,36 2,6 0,76 0 0 0 

Tříděný KO - papír 78,38 0 0 0 0 78,38 

Tříděný KO - PET lahve 28,15 0 0 0 0 28,15 

Tříděný KO - barevné sklo 39,39 0 0 0 0 39,39 

Celkové množství odpadu 7 471,66 1101,26 5 472,20 216,37 496,79 185,04 
Zdroj: Interní materiály MTSB  
 
 


